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 ـــداءــــالإهــ

 ...إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان والدتي حفظها الله ورعاها

الذي شجعني على القراءة منذ نعومة أظفاري  –رحمه الله  –إلى والدي 

 وغرس فيّ حب المعرفة...

في  ،وذللت الصعاب ،إلى رمز الوفاء زوجتي الغالية التي تحملت المشقة

 ...سبيل إتمام البحث

 ،إلى شموع أضاءت لي دربي...أولادي ثريا، والزهراء، ويوسف

  ...وعائشة

 ...ومشايخي النُبلاء ،إلى أساتذتي الفضلاء

 ...والأصدقاء جميعاً ،إلى الأقارب

 ..أهدي هذا العمل 



 ه 

 البحث مستخلص

 .ل الوادعي في علم الحديث "" جهود ومنهج الشيخ مقبهذه الدراسة بعنوان 
عالم من ُعلماء الحديث له أثر مشهود، وجهد ملموس في دروسه ومنهج جاءت لُتبين جهود 

 .لجهوده واختياراته في علم الحديثوتدريسه، ومؤلفاته وتحقيقاته، وفيها إبراز 
 :وقد اقتضت طبيعة البحث أن جعله الباحث في تمهيد، وفصلين، وخاتمة

مولده، ه، خصية، اسمه، لقبه، كنيته، نسبأما التمهيد فتناول فيه الباحث حياة الشيخ مقبل الش
 .طلبه للعلم، وثبت بأسماء شيوخه وتالمذته ومؤلفاتهو نشأته، 

فقد جعله الباحث للحديث عن جهود الشيخ مقبل في علم الحديث، وقد  وأما الفصل األول
في بيان األحاديث و  اشتمل على بيان جهوده في تحقيق كتب السنة، وفي تصحيح األحاديث وتحسينها،

 .وفي علم الرجال ،والموضوعةالضعيفة 
في علم  – رحمه الله –وأما الفصل الثاني فقد جعله الباحث للحديث عن منهج الشيخ مقبل 

الحديث، وقد اشتمل على بيان منهجه في تصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه، وبيان منهجه في 
 .المنهجين بينالجرح والتعديل، ومقارنة ذلك بمناهج المحدثين، واستخالص أوجه الشبه واالختالف 
 ثم انتهى الباحث بذكر خاتمة تضمنت أهم النتائج، والمقترحات، ثم الفهارس.
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Abstract 
 

This   research titled " The Efforts and Approach  of Sheikh  Muqbel Al 

Wadai  in the Science of  Hadith"  captures the efforts of one of the most 

outstanding scholars  of Hadith :  sheikh Muqbel  Al Wadai.  

This research was written to show that   sheikh  Muqbel Al Wadai  has 

achieved  remarkable impact and tangible efforts  in his lessons , his 

teaching , his writings , his  investigations and  his choices  in the science 

of  Hadith . 

The nature of the research required the researcher to  divide  it  into a 

prelude , two chapters and a conclusion. In the prelude , the researcher 

dealt with the personal  life of the sheikh Muqbel Al Wadai  , his title , his 

nickname , his  origin  , his birth , his growing  up  and his quest for 

knowledge.  These were verified   through the names of his sheikhs , his 

students and his works. 

In the first chapter , the researcher  reviewed the efforts of sheikh Muqbel 

in the science of Hadith. It included   clarification   of his efforts to access 

to the facts of the book of Sunnah , and in correcting  the improving the 

Hadiths  highlighting the weak ,  the  deceptive , and Ilm Alrijal . 

As  for the second chapter , it is based  on the approach of sheikh Muqbel – 

may Allah  have mercy on him – in the science of Hadith  , which included 

a statement of his method   in correcting the Hadith , improving  and  

indicating  why it is not accepted . Furthermore ,  the researcher   clarified  

his  approach in Al jarh and Al Taadeel ,  comparing this  with  approach   

of scholars  and drawing similarities  and differences between the two 

methods . Finally  the researcher ended his research  with his conclusion , 

including the most important results ,  proposals  , and  indexes. 
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 والعرفان الشكر

حمن، ذي الفضل واإلحسان، وأشكر الله جل جالله الذي الحمد لله الكريم المنان، الرحيم الر 
 له صفات الكمال ونعوت الجالل على إتمام هذا البحث، فله الحمد كله وله الشكر كله.

ثم أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان لجامعة األندلس للعلوم والتقنية ممثلًة برئيسها األستاذ الدكتور/ 
دا  والعلوم اإلنسانية ممثلة باالستاذ الدكتور/ عبد الله عبد أحمد بن محمد برقعان، وعمادة كلية اآل

الرحمن بكير، ثم أشكر عمادة الدراسات العليا ممثلة باالستاذ الدكتور/ يحيى عبد الرزاق قطران، وقسم 
 .هالدكتور/ مطيع محمد شبالالدراسات اإلسالمية ورئيسه األستاذ 

العامل في الجامعة، على جهودهم المبذولة في والشكر موصول للكادر األكاديمي واإلداري 
 خدمة الباحثين، وتسهيل إجراءات قبولهم، وإتمام دراستهم في هذا الصرح العلمي الشامخ.

اله بكما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لصاحب الفضيلة األستاذ الدكتور/ حسن محمد ش
اته الة، فكان نعم المرشد والموجه، وكان لتوجيهالذي تكرم بالموافقة على اإلشراف على إعداد هذه الرس

الكريمة وملحوظاته النافعة األصر الكبير في الوصول بهذا البحث إلى هذا المستوى، فجزاه الله خير 
 الجزاء.

 الكريمين: والشكر موصول الستاذي  
 د. علي حسن مثنى. -

 د. محمد أحمد المطري. -

ما الرسالة، وتكلفهما عناء قراءتها، وتصويبها، بعضوي لجنة المناقشة، لقبولهما مناقشة هذه 
 يجعلها بحلة أفضل وشكل أجمل.

تي وأبنائي زوج –والشكر ختامًا لكل من تحمل عناء تقصيري في حقوقه النشغالي في البحث 
وإلى كل من أسهم في إنجاح هذا العمل، أسأل الله أن يجزل لهم جميعا  –وكل من له حق علّي 

 إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير.المثوبة والعطاء، 
 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



 ح 

 
 المقدمة

إن الحمد لله، نحمدُه، ونستعينه، ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
فال مضللللل له، ومن ُيضلللللل فال هادي له، وأشللللهُد أن ال إله إال الله وحده ال شللللريك له،  الله، من يهده

 وأشهُد أن محمدًا عبدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
  :أما بعد

علم بشللللللللللللرف معلومه وبظهور ثمرته، ومن تأم ل في علم الحديث، وتمع ن في  فإن شللللللللللللرف كل
لةقية والُخلقية، وثمرته   ثمرته، وجد ميدانه وموضلللللللللللللوعه أقوال النبي وأفعاله، وتقريراته وصلللللللللللللفاته الخق

 (1)معرفة صللللحيح الحديث من سللللقيمه وقويه من ضللللعيفه، ومقبوله من مردوده، قال اإلمام ابن الجوزي 
)علُم الحديث هو الشريعة، ألنه مبين للقرآن وموضح للحالل والحرام، وكاشف عن  :لللللللللللللل اللهرحمه للللللللللللل 

 .(2)وسيرة أصحابه وقد مزجوه بالكذ  وأدخلوا في المنقوالت كل قبيح( ،سيرة الرسول 
لْنَا نَْحنُ  إِنََا﴿ :قال تعالى كما تكفل بحفظ القرآن وقد تكفل الله بحفظ سلللللنة نبيه   نََاِإَو الَذِْكرَ  نََزَ

نَْزلْنَا ﴿ :تعالى والسلللللللللللنة ذكر كما قال [9 :]الحجر ﴾٩لََحافُِظونَ  لَهُ 
َ
 نَُزَِل  َما لِلَنَاِس  لُِتبََيِنَ  الَذِْكرَ  إِلَيَْك  َاأ

ُرانَ  َالََعَلَُه ْ  إِلَيِْه ْ  ودونوها، وميزوا صلللللحيحها  فهيأ الله رجااًل حفظوا سلللللنة نبيه  [44: النحل] ﴾٤٤َيتََفَكَ
من ضللللعيفها، ولم يخُل منهم زمان، وأصللللبح يشللللار إليهم بالبنان، أفنوا أعمارهم في تحصلللليل هذا العلم 

 ونشره بين الناس، فرفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم.
)ولوال عناية أصللللللحا  الحديث بضللللللبه السللللللنن وجمعها واسللللللتنباطها  :(3)قال الخطيب البغدادي

ر في طرقها لبطلت الشللللللللللللريعة، وتعطلت أحكامها، إذ كانت مسلللللللللللللتخرجة ِمن اآلثار ِمن معادنها والنظ
المحفوظة، ومسللللللللللتفادة ِمن السللللللللللنن المنقولة، فمن عرف ل سللللللللللالم حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن 
يحتقر من عظم الله شلللللللللأنه، وأعلى مكانه، وأظهر حجته، وأبان فضللللللللليلته، ولم يرتق بطعنه إلى حز  

 اَتََبُعوُه ْ  ينَ َاالََذِ  ﴿ :وحي وأوعيتله، وخزنلة العلم اللذين ذكرهم تعلالى في كتلابله فقالالرسلللللللللللللول وأتبلا  ال
انٍ  ُ  رَضِِ َ  بِإِْحسَِ المحدث شلرفًا أن يكون اسلمه مقرونًا باسلم  وكفى [111: التوبة] ﴾ َعنْهُ  َارَُضوا َعنُْه ْ  اّلَلَ

                                                 

ولد ببغداد  ،صلللللللاحب التصلللللللانيف الكثيرة المشلللللللهورة ،جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي البغدادي الحنبلي ،هو اإلمام الحافظ الواعظ(   1)
 هل. 095هل وتوفي فيها سنة 011سنة 

 .360ص  ،هل 1411 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1ط  ،21ج  ،انظر : سير أعالم النبالء
 .220، ص هل1422المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  ،بيروت ،ابن الجوزي : صيد الخاطر   (2)
وصلللللاحب تاريخ بغداد وميره من المصللللللنفات العديدة  ،أحد مشلللللاهير الحفا  ،بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي هو اإلمام أبو   (3)

 هل .463هل وتوفي سنة 391ولد سنة  ،المفيدة
 .121ص  ،هل1411 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،1ط  ،12ج  ،انظر : ابن كثير : البداية والنهاية



 ط 

ُ   َذلَِك  ﴿وذكره متصلللللاًل بذكره   رسلللللول الله  ِِْ ِ  فَض ا ُ  َمنْ  يُْؤتِيهِ  اّلَلَ َِِ ُ   يَش  ﴾١٢الَْعِظي ِ  الَْفضِِْ ِ  ذُا َااّلَلَ
 .(1)[21: الحديد]

   :ولله در من قال
م أهلللللللل الللللنلللللبلللللي وإن               أهلللللللل الللللحلللللللديلللللللث هلللللُ

(2)لم يصلللللللللللحبوا نفسللللللللللله أنفاسللللللللللله صلللللللللللحبوا  
 

 

أولى ) :عقللب حللديللث (3)فقللد قللال اإلمللام ابن حبللان فللأهللل الحللديللث هم أولى النللاس بللالنبي 
في هذا الخبر بيان صللللللللللللحيح على أن أولى الناس ): (4)( بي يوم القيامة أكثرُهمة علي  صللللللللللللالةالناس 

في القيامة يكون أصلللللحا  الحديث إذ ليس في هذه األمة قوم أكثر صلللللالة عليه منهم  برسلللللول الله 
 .(0))ألنهم يصلون عليه قواًل وفعاًل( :وقال ميره من العلماء (

                                                 

 .6 – 0ص  ،المكتبة العلمية ،المدينة المنورة ،بدون ط ،الكفاية في علم الروايةالبغدادي :   (1)
 قال الشللليخ األلباني : )ِمن إنشلللاد الحسلللن بن محمد النسلللوي، كما رواه الحافظ ضلللياء الدين المقدسلللي في جزء له في "فضلللل الحديث وأهله" (.  (2)

 .44هل، ص 1411، الرياض، مكتبة المعارف، 1انظر : األلباني : صفة صالة النبي، ط     
هو اإلمام العالمة، الحافظ المجود، شللللللليخ ُخراسلللللللان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ، صلللللللاحب الكتب المشلللللللهورة مثل   (3)

 هل .304سنة كتا  "األنوا  والتقاسيم" وكتا  "الثقات" وميرها، توفي 
 .112 – 92/  16انظر : الذهبي : سير أعالم النبالء، 

(، 414(، برقم ) 612/ 1أخرجه الترمذي في سللللننه، كتا  الصللللالة، با  : ما جاء في فضللللل الصللللالة على النبي صلللللى الله عليه وسلللللم )  (4)
(، برقم 3/192لرقاق، با  : األدعية، )(، وابن حبلان في صللللللللللللحيحه، كتا  ا0111( برقم )425/  1وأخرجله أبو يعلى في مسللللللللللللنلده )

( كلهم من طريق موسللللللللللللى بن يعقو  الزمعي، حلدثني عبلداللله بن كيسللللللللللللان، حلدثني عبدالله بن شللللللللللللداد بن الهاد، عن أبيه، عن 911)
 لعبدالله بن مسللللعود مرفوعًا وهذا السلللللند ضلللللعيف بسلللللبب موسلللللى بن يعقو  الزمعي، قال المناوي : )وفيه موسلللللى بن يعقو  الزمعي قا

 النسائي ليس بالقوي، لكن وثقه ابن معين وأبو داود وساق له ابن عدي عدة أحاديث استنكرها وعد هذا منها(.
 .061هل، ص 1410، بيروت، دار الكتب العلمية ، 1، ط 2انظر : المناوي : فيض القدير، ج 

/  3مها من كثرة الصلللللالة على رسلللللول الله         )وللحديث شلللللاهد عند البيهقي، كتا  الجمعة، با  : ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويو 
( من طريق حماد بن سلللللللللللمة عن ُبرد بن سلللللللللللنان عن مكحول الشلللللللللللامي عن أبي ُأمامة مرفوعًا : )أكثروا علي  من 0591(، برقم )249

 الصالة في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي  صالًة كان أقربهم مني منزلة(.
 ، فمكحول الشامي لم يسمع من أبي ُأمامة .وهذا السند ضعيف فيه انقطا 

 قال العالئي : )أنكر أبو حاتم الرازي رؤيته ألبي أمامة ( .
 .29هل، ص 1415، بيروت، عالم الكتب، 2انظر : العالئي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ط 

 فالحديث بهذا الشاهد يرتقي للحسن لغيره والله أعلم.
 حديث ابن مسعود : )حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد عند البيهقي ... وال بأس بسنده( قال الحافظ ابن حجر على

 . 165هل، ص 1359، بدون ط، بيروت، دار المعرفة، 11انظر : ابن حجر : فتح الباري، ج 
 . -رحمه الله  –وحسنه الشيخ األلباني 

 (.  1661، برقم )136ياض، مكتبة المعارف، ص ، الر 0، ط 2انظر : األلباني: صحيح الترميب والترهيب، ج 
 .021هل، ص 1410، بدون ط، بيروت، دار الفكر، 2انظر : المباركفوري : تحفة األحوذي، ج    (0)



 ي 

ومن تأمل تاريخ أهل الحديث وسللللليرهم وأخبارهم وجدهم جمعوا بين سلللللالمة المعتقد واتبا  سلللللنة 

)ال تزال طائفٌة ِمن أمتي  : ، والدفا  عنها، والتحذير ِمن البد  والمحدثات، وقد قال رسللللللللول الله 
ظاهرين على الحقِّ ال يُضرُهم مقن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك(
(1). 

ام أحملد بن حنبل في بيان الطائفة المنصلللللللللللللورة: )إن لم تكن هذه الطائفة المنصلللللللللللللورة قلال اإلمل

 .(2)(؟أصحا  الحديث، فال أدري من هم
وهذا التفسللللير للطائفة المنصللللورة من اإلمام أحمد بن حنبل ِمن أحسللللن التفاسللللير قال اإلمام أبو 

)فلقد أحسلللللللللن أحمد بن حنبل في تفسلللللللللير هذا الخبر أن  الطائفة المنصلللللللللورة التي  :(3)الحاكم عبد الله 
يرفع الخذالن عنهم إلى قيام السلللللللللاعة هم أصلللللللللحا  الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سللللللللللكوا 

محجة الصلللالحين واتبعوا آثار السللللف ِمن الماضلللين، ودمغوا أهل البد  والمخالفين، بسلللنن رسلللول الله 
 أجمعين، من قوم آثروا قطع المفللاوز والقفللار، على التنعم في الللدمن واألوطللار، وتنعموا  وعلى آللله

بالبؤس في األسللللللفار، مع مسللللللاكنة العلم واألخبار، وقنعوا عند جمع األحاديث واآلثار، بوجود الكسلللللللر 

ء اواألطمللار، قللد رفضلللللللللللللوا اإللحللاد الللذي تتوق إليلله النفوس الشلللللللللللللهوانيللة وتوابع ذلللك من البللد  واألهو 
 .(4)هم، وبواريها فرشهم(ءوالمقاييس واآلراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم، وأساطينها تكا

حصلللللللللللللر الطائفة المنصلللللللللللللورة في علماء الحديث رواية      -رحمه الله  –وليس مراد اإلمام أحمد 
ودرايلللة، بلللل يلللدخلون في ذللللك دخواًل أوليلللًا ويتبعهم كلللل من سلللللللللللللللار على نهجهم واقتفى آثلللارهم واتبع 

في بيان تفسلللللللللللللير اإلمام أحمد بن حنبل: )وإنما أراد أهل السلللللللللللللنة  (0)عقيدتهم، قال القاضلللللللللللللي عياض
 .(6)أهل الحديث(والجماعة ومن يعتقد مذهب 

                                                 

( 4925(، برقم )03أخرجه بهذا اللفظ اإلمام مسلللللللم، كتا  اإلمارة، با  : قوله صلللللللى الله عليه وسلللللللم )ال تزال طائفة من ُأمتي ظاهرين( )   (1)
. 

 .30هل، ص 1395، بيروت، دار الكتب العلمية، 2انظر : الحاكم : معرفة علوم الحديث، ط    (2)
ه، أبو عبدالله بن البيع، اإلمام الحافظ، الناقد العالمة، شلللللللللللليخ المحدثين، صللللللللللللاحب التصللللللللللللانيف هو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوي   (3)

 هل .413التي من أشهرها كتا  "معرفة علوم الحديث" و "المستدرك على الصحيحين " توفي سنة 
 . 166 – 162/  15انظر : الذهبي : سير أعالم الُنبالء، 

 .30 الحاكم : معرفة علوم الحديث، ص   (4)
هللللللللللللل له 044هللللللللللللل والمتوفى سللنة 456هو أبو الفضللل عياض بن موسللى بن عياض اليحصللبي األندلسللي ثم السللبتي، المالكي المولود سللنة     (0)

كتا " الشللللللللللفا في شللللللللللرف المصللللللللللطفى " وكتا  " ترتيب المدارك وتقريب المسللللللللللالك في ذكر فقهاء مذهب مالك " وميرها من المؤلفات 
 المفيدة.

 .213/  21سير أعالم الُنبالء،  انظر : الذهبي :
 .301هل، ص 1419، مصر، دار الوفاء، 1، ط 6عياض : إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج    (6)



 ك 

وإذا دخل أهل الحديث بلدًا وألتف  الناس حولهم، نشلللللللللروا السلللللللللنة وقمعوا البدعة، قال اإلمام ابن 
مللا أعلم النللاس في زمللان أحوج منهم إلى  :قللال لي أحمللد بن حنبللل :)قللال الحسلللللللللللللن بن ثوا  :(1)مفلح

 .( 2)(.ظهرت بدٌ ، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها :وِلمق ؟ قال :قلت :طللب الحلديلث من هلذا الزمان
ا رأيُت ) فإني لم :وقلال اإلملام الحلاكم وهو ُيبين سلللللللللللللبلب تلأليفله لكتلا  " معرفلة علوم الحلديلث "

نن قل ت مع إمعانهم في كتابة األخبار وكثرة طلبها  البد  في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصلللللللول السلللللللُ
 .(3).. (.ك إلى تصنيف كتا  خفيفعلى اإلهمال واإلمفال دعاني ذل

ا أحوج لِعلمق أنن  -رحمهم الله  –فلو تأمل المنصللللللف في كالم اإلمامين أحمد بن حنبل والحاكم 
في زماننا إلى طلب علم الحديث من زمانهم بسللللللللللللبب انتشللللللللللللار البد  كانتشللللللللللللار النار في الهشلللللللللللليم، 

ف منكرًا، وذلك في مالب بالد   فأصلللللللللللللبحت السلللللللللللللنة بدعة، والبدعة سلللللللللللللنة، والمنكر معروفًا، والمعرو 
)والحقيقة، أن تساهل العلماء برواية األحاديث الضعيفة :لللللللل رحمه الله لللللللل (4)اإلسالم، قال الشيخ األلباني

سلللللللاكتين عنها قد كان ِمن أكبر األسللللللللبا  القوية التي حملت الناس على االبتدا  في الدين، فإن كثيرًا 
الواهيلللة، بلللل  اليوم إنملللا أصللللللللللللللهلللا اعتملللادهم على األحلللاديلللثِمن العبلللادات، التي عليهلللا كثير منهم 

   .(0)..(.والموضوعة
فأهل الحديث هم صلللللللللللللمام أمان ل مة من الوقو  في البد  والمحدثات فهم ينفون عنها تحري  

 :من قال بطلين وتأويل الجاهلين، ولله در  الغالين وانتحال الم
 ذهلللللللللبلللللللللت دوللللللللللة أصللللللللللللللللللللللحلللللللللا  اللللللللللبلللللللللد 

 

 انللقللطللعووهللى حللبلللللهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم ثللم  
 

 وتلللللللللداعلللللللللى بلللللللللانصللللللللللللللللللللللراف جلللللللللملللللللللعلللللللللهلللللللللم
 

 

      حللللللللز  إبللللللللللللللللليللللللللس الللللللللذي كللللللللان جللللللللمللللللللع

 هللللللللل لللللللللهللللللللم يللللللللا قللللللللوم فللللللللي بللللللللدعللللللللتللللللللهللللللللم
 

 مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن فقيه أو إمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام ُيتبع 
 

 مللللللللثللللللللل سلللللللللللللللللللللفلللللللليللللللللان أخللللللللي ثللللللللور الللللللللذي
 

 

 علللللللللللللللللللللللللللللللللللللم اللللنلللللللاس دقللليلللقلللللللات اللللللللللللللللللللللللللللللللللور 
 

 أو سلللللللللللللللللللللللللللليلللللللملللللللان أخلللللللي اللللللللتللللللليلللللللم اللللللللذي
 

 تللللللللللللللللللللللللللللللللللرك الللللنللللللللللللللللللللللللللللللللللوم لللللهللللول الللللمللللطلللللللللع 
 

 أو فللللللللتللللللللى اإلسلللللللللللللللللللللالم أعللللللللنللللللللي أحللللللللمللللللللدا
 

 قللللللللارعلللللللله الللللللللقللللللللراء قلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر ذاك لللللللللو  
 

                                                 

هو محملد بن مفلح بن محملد بن مفرج القلاقوني، الفقيلة الحنبلي، أعلم أهلل عصللللللللللللره بمذهب اإلمام أحمد بن حنبل . من تصللللللللللللانيفه كتا     (1)
 هل. 563الشرعية الكبرى " وميرها . توفي سنة "الفرو " و" اآلدا  

 . 562 – 561، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ص 4انظر : ابن حجر : الدرر الكامنة، بدون ط، ج 
 . 39 – 31هل، ص 1419، بيروت، الرسالة، 3، ط 2ابن مفلح : اآلدا  الشرعية، ج    (2)
 .30الحاكم : معرفة علوم الحديث، ص    (3)
 صللللللللللاحب المؤلفات النافعة والتحقيقات –رحمه الله  –هو الشللللللللليخ المحدث اإلمام محمد ناصلللللللللر الدين ابن نوح بن آدم بن نجاتي األلباني    (4)

 هل .1421العلمية التي منها "سلسلة األحاديث الصحيحة " و "سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة" وميرها كثير، توفي عام 
هلللللللللللللللللللللل،            1422، القاهرة، المكتبة اإلسللللللللللالمية، 2ضللللللللللاء من حياة اإلمام محمد ناصللللللللللر الدين األلباني، ط انظر : عودة : صللللللللللفحات بي

 .96و  19ص 
 .  04هل، ص 1421، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1، ج  1األلباني : صحيح الترميب والترهيب، ط    (0)



 ل 

      لللللللللم يللللللللخللللللللف سلللللللللللللللللللللوطللللللللهللللللللم إذ خللللللللوفللللللللوا 

 ( 1)ال وال سلللللللللللللليللفللهللم حلليللن لللملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع 
 

قرآن )من تعلم ال :فأهل الحديث قوية حجتهم عظيٌم نفعهم، قال اإلمام الشافعي للللللللللل رحمه الله للللللللللل
 .(2) ..(.عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته

، إذا صلللللللللللح عندكم الحديث، عبد الله )يا أبا  :الشلللللللللللافعي ل مام أحمد بن حنبلوقد قال اإلمام 
حاح ِمنا، فإذا كان خبٌر صلللللللللللللحيح، فأعلمني حتى  فاخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلُم باألخبار الصلللللللللللللِّ

 .(3)أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا(
فظهر ِمن خالل كالم اإلملام الشلللللللللللللافعي أنه ما ِمن عالم في علم من علوم الشلللللللللللللريعة إال وهو 

عالم )إن ال :-رحمهما الله  –يحتاج إلى علم الحديث، قال اإلمام أحمد بن حنبل وإسللللللللللحاق بن راهويه 
   (4) إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ ِمن الحديث ال يسمى عالمًا(

هذه القضللللللللللية بجالء وأزال الخفاء، وقرر أنه ما ِمن علم ِمن علوم ( 0)اإلمام الصللللللللللالح وقد أبان
)... علم الحديث ِمن أفضل العلوم  :الشريعة إال وهو يحتاج إلى علم الحديث، فقال لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل

الفلاضلللللللللللللللة، وأنفع الفنون النلافعلة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، وُيعنى به محققو العلماء وكملتهم، وال 
و وهو من أكثر العلوم تول جًا في فنونها، السللللللللليما الفقه الذي ه .يكرهه ِمن الناس إال ُرذالتهم وسللللللللفلتهم

الطين منه من مصللللللنفي الفقهاء، وظهر الخلل في كالم المخلين به لذلك كثر مله الغ .إنسللللللان عيونها
 .(6)من العلماء(

)اعلم أن أنف العلوم الشللرعية ومفتاحها،  :للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل (5)وقال الشلليخ صللديق حسللن خان
ومشللكاة األدلة السللمعية ومصللباحها، وعمدة المناهج اليقينية ورأسللها، ومبنى شللرائع اإلسللالم وأسللاسللها، 

ويات الفقهية كلها، ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها، وأسلللللوة جملة األحكام وُأسللللللها، وقاعدة ومسلللللتند الر 
                                                 

 . 130ل  134هل، ص 1415القاهرة، مكتبة ابن تيمية،  ،1انظر : الخطيب : شرف أصحا  الحديث، ط    (1)
 وهذه األبيات كان يرددها الشيخ مقبل ل رحمه الله ل في دروسه ومجالسه، وحفظها طالبه منه.     
 ، صنعاء، دار اآلثار،      1انظر : الوادعي : المحفوظات الشعرية ِمن دروس العالمة مقبل بن هادي الوادعي، ط      
 .36هل، ص 1421      
 .212، بدون ط، القاهرة، دار التراث، ص 1البيهقي : مناقب الشافعي، ج    (2)
 .11/213الذهبي : سير أعالم النبالء،    (3)
 .116الحاكم : معرفة علوم الحديث، ص    (4)
ح الدين عبدالرحمن بن عثمان بن موسلللللللى الُكردي هو اإلمام الحافظ العالمة شللللللليخ اإلسلللللللالم تقي الدين أبو ُعمر عثمان ابن المفتي صلللللللال   (0)

 هل .643الشهرزوي الموصلي الشافعي، صاحب "علوم الحديث" توفي سنة 
 . 143 – 141/  23انظر : سير أعالم الُنبالء، 

 .212، بدون ط، القاهرة، دار التراث، ص 1البيهقي : مناقب الشافعي، ج    (6)
علي ابن لطف الله الحسللليني البخاري القنوجي، أبو الطيب، من رجال النهضللللة اإلسللللالمية المجددين، هو محمد صللللديق خان بن حسللللن بن    (5)

 هل .1315ولد ونشأ في قنوج )بالهند(، من مؤلفاته المشهورة "الروضة الندية" في شرح الدرر للشوكاني، توفي رحمه الله سنة 
 .  169 – 165ن، ص ، دار العلم للماليي10، ط 6انظر : الزركلي : اإلعالم، ج 



 م 

، وسلللللماء العبادات وقطب مدارها، ومركز المعامالت ومحه حارها وقارها (1)جميع العقائد وأسلللللطقسلللللها

 .(2)هو علم الحديث الشري (
 بأخبارهم وجمع تراجمهم وبيانفأهل الحديث هم أعالم هدى ومصللللللابيح ُدجى، وقد اهتم العلماء 

)فهللذه مقللدمللة في  :في مقللدمللة كتللابلله " المعين في طبقللات المحللدثين " (3)جهودهم، قللال اإلمللام الللذهبي

ذكر أسللللللماء أعالم حملة اآلثار النبوية تبصلللللللر الطالب النبيه وتذكر المحدث والمفيد بمن يقبح بالطلبة 
 .(4)أن يجهلوهم(

وعلى رأس هؤالء المحدثين في زماننا وعصللللرنا الشلللليخ المّحدث  (0)وأهل الحديث في زماننا قليل
المتوفى في الثاني من جمادى األولى عام  للللللللللللللللللرحمه الله تعالى  لللللللللللللللللل مقبل بن هادي الوادعي اليماني

قول ي    فقد أفنى عمره في تقعل م وتعليم علِم الحديث، بل ُأشللر ق قلبُه ُحب  هذا العلم حتى ،هللللللللللللللل1421
 ،ن "" الصللحيحي إني بحمد الله ُأحب كتا  ربي والسللنة الغ راء، سلليما ) :لللللللللللللللرحمه الله  للللللللللللللل عن نفسلله

ام قللال اإلمللل :وقلللت والقراءة فيهمللا عنللدي أحلى لللذة في الللُدنيللا، وإني إذا فتحللت "صلللللللللللللحيح البخللاري"

 حدثنا مالك. :بن يوسف، قال عبد الله حدثنا  :الله هالبخاري رحم
 :حدثنا يحيى بن يحيى، قال ،ل اإلمام مسلللللللللللم رحمه اللهقا :أو فتحت "صلللللللللحيح مسلللللللللللم" وقلت

 .(6)(أنسى جميع مشامل الدنيا ومشاكلها ،قرأت على مالك
ال  من الط آالفالتي رحل إليها  لحديث بدماجًا للعلم الحديث أسسق دار  لللللللل رحمه اللهلللللللل ولحبه 

 داخل اليمن وخارجها.
هللا يعلم الحللديللث، كتللب الللله لهللا القبول، فبللذلللك بللل أل ف كتبللًا في  -رحملله الللله  - ولم يكتف

 من الفرائد. الكثير من الفوائد، وأنوا ٌ 
                                                 

 أساسها ورأسها.   (1)
 .20هل، ص 1410، بيروت، دار الكتب العلمية، 1خان : الحطة في  في ذكر الصحاح الستة ، ط    (2)
هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله التركماني األصلللللللللللل الفارقي ثم الدمشلللللللللللقي الحافظ أبو عبدالله المحدث شلللللللللللمس الدين     (3)

 هل .541بي، صاحب المؤلفات النافعة التي منها "تاريخ اإلسالم" و "سير أعالم الُنبالء" و "ميزان االعتدال" توفي سنة الذه
 331 -  336/  3انظر : ابن حجر : الدرر الكامنة، 

 .2هل، ص 1414، األردن، دار الفرقان، 1الذهبي : المعين في طبقات المحدثين، ط    (4)
وقد اشلللتكى اإلمام ابن الصلللالح من قلتهم في زمنه فكيف بزماننا، فقال للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل : )ولقد كان شلللأن الحديث فيما مضلللى عظيمًا،     (0)

عظيملٌة جمو  طلبتله، رفيعلٌة مقلادير حفلاظله وحملتله . وكلانلت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم مضللللللللللللة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم 
 نقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد، ضعيفة الُعدد .(يزالوا في ا

 .6 – 0ابن الصالح : علوم الحديث، ص 
 .1ص  هل،1421 ،دار اآلثار ،صنعاء ،4ط  ،1الوادعي : الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ج    (6)



 ن 

ولما كنت بصلللدد تسلللجيل موضلللو  لنيل درجة الماجسلللتير في الحديث، وجدت  الفرصلللة مناسلللبة 

في علم الحديث وخدمة السنة، وبعد البحث والتتبع وسؤال لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل إلبراز جهود الشيخ مقبل 
مشلللللللايخي وأسلللللللاتذتي وزمالئي علمُت أن أحدًا لم يتعرض لهذا الموضلللللللو ، ولمسلللللللت  المختصلللللللين من 

: لموضللللللو نشللللللرح صللللللدري لذلك، فتقدمت بهذا اافاسللللللتخرت الله تعالى، ف ؛تشللللللجيعًا وتأييدًا للكتابة فيه
)جهود ومنهج الشيييييييي   مق    :أطروحة لنيل درجة الماجسلللللللللللللتير في السلللللللللللللنة وعلومها، وكان عنوانه

الصلللللللة وأن يجعلها خ ،أن ينفع بها اإلسلللللللالم والمسللللللللمينتعالى ( سلللللللائاًل الله لحديثالوادعي في علم ا

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،لوجهه الكريم

 أس اب اخت ار الموضوع: -2
 إبراز معالم مدرسة الشيخ مقبل الحديثية تأث رًا وتأثيرًا. .1

والدراسللللللللللللة فهي موسللللللللللللوعة دراسللللللللللللة إنتاجه وآثاره العلمية في الحديث وهي جديرة بالبحث  .2
 .علمية

 الرمبة الشخصية في معرفة جهود الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في علم الحديث. .3

 مكانة الشيخ مقبل ل رحمه الله ل العلمية التي شهد له بها القاصي والداني. .4

 اهتمام الشيخ ل رحمه الله ل بعلم الحديث، فهو بارز فيه كما كان بارزًا في علوم أخرى. .0

 حوت أهم موضوعات الحديث ال سيما علم الرجال والعلل. عظيمة .6

 المشاركة في إثراء المكتبات اإلسالمية، في مجال علم الحديث. .5

 أهم ة وأهداف الدراسة: -3
لما كان للشللللللللللللليخ مقبل تلك المنزلة الرفيعة عند كثير من أهل العلم وطلبته، فإن هذه الدراسلللللللللللللة 

 تتجلى أهميتها في اآلتي:
الحاجة إلى معرفة معالم مدرسلللللة الشلللليخ مقبل الحديثية، ومعرفة مدى صلللللة هذه المدرسلللللة  . 1

 بغيرها من المدارس الحديثية سواًء مدارس المتقدمين أو المتأخرين.
دراسلللة آثار الشللليخ مقبل الوادعي دراسلللة نقدية منصلللفة واالطال  على ردود المخالفين له،   . 2

 يه الدليل.وتبيين الحق في ذلك حسب ما يقتض



 س 

 :الدراسات السابقة -4
على حسلللللللب علمي لم يسلللللللبق ألحد أن كتب في جهود الشللللللليخ مقبل الوادعي الحديثية دراسلللللللة 

ق في من ذوي السلللللللللللللب يأن جعلن بله، وهللذا من نعم اللله وتوفيقلله ليأكلاديميلة رمم شلللللللللللللهرتلله وكثرة طال
ن الزمن، على يديه فترة م تُ ، فقد تتلمذالشللللللليخ علي   ي هذا الموضلللللللو  قضلللللللاًء لجزء من حقِّ الكتابة ف

 .تعالى وإظهارًا لجهوده الحديثية رحمه الله

 :منهج ال حث -5
 المنهج المتبع في هذا البحث حسب اآلتي:  

 :المنهج اإلستقرائي
 ويكون باستقراء ما أمكن من كتب الشيخ مقبل الوادعي المطبوعة.

   :المنهج التحل لي
والقواعد التي سلللار عليها في تصلللحيح األحاديث وتضلللعيفها، وذلك بدراسلللة آراء الشللليخ الحديثية 

 ،ومقلللارنلللة ذللللك بلللاراء وقواعلللد المتقلللدمين والمتلللأخرين من علملللاء الحلللديلللث، ثم اإلفلللادة من المنهجين
والعرض الموضلللللللللللللوعي لتللك القواعلد والمعلوملات التي أثرى بهلا الشللللللللللللليخ ملدرسلللللللللللللة أهلل الحلديث في              

 هذا العصر.
 في ال حث: طريقة عملي -6

ن على كتبه مباشلللللللللرة أو م -رحمه الله  –في ُكّل عبارة أنقلها عن الشللللللللليخ مقبل  اعتمدتُ   .1
 الكتب الموثوقة التي جمعت كالمه من أشرطته السمعية.

اد ألخص المر في المسللللللللللألة طوياًل فإني  - رحمه الله -عندما يكون كالم الشلللللللللليخ مقبل   . 2
 منه.

 -أتعرض لها بذكر جميع ما وقفت عليه من كالم الشلللللللللليخ مقبللم ألتزم في كل مسللللللللللألة   . 3
جنبًا ى المراد وذلك تمن ذلك ما أراه كافيًا في الداللة عل حول هذه المسلللللللللللألة، بل اخترتُ   -رحمه الله 
 أشير في الحاشية إلي شيء من المواضع التي تركتها حتى يراجعها من شاء.ل طالة، و 
في رأي أو ُحكم، فإنه نبه على  -رحمه الله  –مقبل  يخفي حلاللة مخلالفة الباحث للشللللللللللللل  . 4

ذلك مبينًا ما اسلللتند إليه في اختيار خالف قوله مع مناقشلللة اختياره إن لزم األمر، وذلك كله في ضلللوء 
 كالم أهل العلم في المسألة.
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ي ُحكم الشلللللليخ مقبل بالقواعد الت وقارنتُ إلى كتب مصلللللللح الحديث والرجال، والعلل  رجعتُ  . 0
 ار عليها المحدثون قبله.س

 اآليات إلى مواضعها في المصحف، بذكر اسم السورة، ورقم اآلية. عزوتُ   . 6
األحاديث واآلثار الواردة في الرسللللللالة، فإن كانت في الصللللللحيحين أو في أحدهما  خرجتُ   . 5

ديمًا ق    اكتفيت بذلك، وإال خرجتها من كتب السلللللللللللللنة المعتمدة، مع اإلشلللللللللللللارة إلى ُحكم العلماء فيها
 وحديثًا.
 ما يحتاج إلى تعري  من المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. شرحتُ   . 1
 في البحث ما عدا المشاهير منهم. وردوالجميع األعالم الذين  ترجمتُ   . 9
 في الخاتمة أهم النتائج التي توصلُت إليها خالل البحث. ذكرتُ  . 11
 :فهارس علمية متنوعة أعددتُ .  11

 فهرس اآليات القرآنية.   .أ 
 .واآلثار  .   فهرس األحاديث النبوية

 فهرس الفرق.  .  ج
 .   فهرس األشعار.لد
 فهرس األعالم.   . ه
 فهرس المصادر والمراجع.  .و
 فهرس الموضوعات.  .ز

 :خطة ال حث -7
ويعقللب كللل ذلللك الفهللارس العللامللة                      ،وخللاتمللة ،مقللدمللة وتمهيللد وفصللللللللللللللين :البحللث إلى قسلللللللللللللمللتُ 
 لمحتويات البحث.

 :المقدمة :أولا 
فيها أسللللللللبا  اختيار الموضللللللللو ، وأهميته، وهدف البحث والدراسللللللللات السلللللللللابقة، وطريقة  ذكرتُ 

 وخطة البحث. ،عملي في الرسالة
 :التمه د :ثان اا 
 وفيه مبحثان: الوادعي فيه عن ترجمة الشيخ مقبل تكلمتُ 

 :الم حث األول: ح اته الشخص ة، وف ه مطل ان
 نسبه. ،كنيته ،لقبه ،اسمه :(   المطلب األول1)
 طلبه للعلم. ،نشأته ،مولده :(   المطلب الثاني2)



 ف 

 :وف ه أربعة مطالب ،مكانة الش   مق   الوادعي العلم ة :الم حث الثاني
 نبومه في العلم وشهادة الُعلماء له وثناؤهم عليه. :(   المطلب األول1)
 ثبت بأسماء شيوخه. :(   المطلب الثاني2)
 ثبت بأسماء تالمذته. :(   المطلب الثالث3)
 ثبت بأسماء مؤلفاته. :(   المطلب الرابع4)

 :جهود الش   مق   الوادعي في علم الحديث وف ه أربعة م احث :الفص  األول
 ثالثة مطالب: الوادعي في تحق ق كتب السنة وف هجهود الش   مق    :الم حث األول
 .المطلب األول: تحقيق كتابي اإللزامات والتتبع  . 1
 تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي. :المطلب الثاني  . 2
 تحقيق تفسير ابن كثير. :المطلب الثالث   . 3

جهود الشييييييييي   مق ي  الوادعي في تصيييييييييح و األحيادييث وتحسييييييييي نهيا وف ه                :الم حيث الثياني
 :ثالثة مطالب
 .كتا  الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين :المطلب األول  . 1
 كتا  الصحيح المسند من دالئل النبوة. :المطلب الثاني  . 2
 الصحيح المسند من أسبا  النزول.كتا   :المطلب الثالث  . 3

الم حث الثالث: جهود الشييييييييي   مق   الوادعي في د ان األحاديث الميييييييييع فة والموضيييييييييوعة                   
 وف ه مطل ان:
 كتا  أحاديث معلة ظاهرها الصحة. :المطلب األول   . 1
 .كتا  الطليعة في الرد على مالة الشيعة :المطلب الثاني   . 2

 وف ه ثالثة مطالب: ،جهود الش   مق   الوادعي في علم الرجال :الم حث الرابع
 كتا  رجال الحاكم في المستدرك. :المطلب األول   . 1
 .تراجم رجال الدراقطنيكتا   :المطلب الثاني   . 2
كتا  نشلللللللللللللر الصلللللللللللللحيفة في ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل                          :الثلالث المطللب   . 3

 في أبي حنيفة.
 :منهج الش   مق   الوادعي في علم الحديث وف ه أربعة م احث :الفص  الثاني
 منهج الش   مق   الوادعي في تصح و الحديث وف ه ثالثة مطالب: :الم حث األول
 .المطلب األول: الحديث الصحيح عند المحدثين ومنهجهم فيه  . 1
 ومنهجه فيه. الوادعي المطلب الثاني: الحديث الصحيح عند الشيخ مقبل   . 2
 المطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بين المنهجين.   . 3

 منهج الش   مق   الوادعي في تحس ن الحديث وف ه ثالثة مطالب: :الم حث الثاني



 ص 

 .المطلب األول: الحديث الحسن عند المحدثين ومنهجهم فيه  . 1
 ومنهجه فيه. الوادعي المطلب الثاني: الحديث الحسن عند الشيخ مقبل   . 2
 المطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بين المنهجين.   . 3

 منهج الش   مق   الوادعي في تمع ف الحديث وف ه ثالثة مطالب: :الم حث الثالث
 .المطلب األول: منهج المحدثين في تضعيف الحديث  . 1
 في تضعيف الحديث.الوادعي المطلب الثاني: منهج الشيخ مقبل    . 2
 المطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بين المنهجين.   . 3

 : منهج الش   مق   الوادعي في الجرح والتعدي  وف ه ثالثة مطالب:الم حث الرابع
 .المطلب األول: منهج المحدثين في الجرح والتعديل  . 1
 في الجرح والتعديل. الوادعي المطلب الثاني: منهج الشيخ مقبل   . 2
 المطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف بين المنهجين.   . 3
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 تمهيد 

 ) الوادعي مقبل الشيخ ترجمة (

 وفيه مبحثان:
 المبحـث الأول: حياته الشخصية

 المبحث الثاني: مكانته العلمية

  الأول المبحث

 )الشخصيــة حيـــــاته(
 وفيه مطلبان:

 نسبه ،لقبه، كنيتهالمطلب الأول: اسمه، 

 طلبه للعلم ،نشأته ،المطلب الثاني: مولده
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 المطلب األول
 نس ه ،كن ته ،لق ه ،سمها

 .(2)الهمداني الوادعي الخاللي (1)هو مقبل بن هادي بن مقبل بن قائده اسمه:
في بالد شلللللتى  ة)وادع :بل رحمه الله، قال الشللللليخ مق(3)نسلللللبة إلى قبيلة وادعة  الوادعي:: لق ه

 .(4) (ةوأكبرها فيما أعلم الساكنون بلواء صعد ،من البالد اليمنية
 .(0) (عبد الرحمن: يكنى بل )أبي كن ته

 وقال، (5) ، وهي من أكبر القبائل اليمنية(6)إلى قبيلة بكيل -رحمه الله  - : ينتسلللللللللللللبنسيييييييي ته
  - العالمة محمد بن علي األكو في رسللللللللللللالة وجهها إلى مؤرخ اليمن  -رحمه الله  -الشلللللللللللليخ مقبل 
 ،ي ومنهممنوأنتم حفظكم الله أعرف باألنسللللللللللا   من بكيل ة)وشلللللللللليباتنا يقولون أن وادع :- رحمه الله
لي جزم الشللللليخ العالمة محمد بن عوقد  ينافسلللللكم منافس فيه من المعاصلللللرين ( الذي ال كمفن  ألن هذا 

                                                 

 قائده: اسم رجل. (1)
 .15هل، ص 1422، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: ترجمة أبي عبد الرحمن، ط (2)
قال العالمة المؤرخ إسلللماعيل بن علي األكو  عن قبيلة وادعة: )وهذه وادعة هي التسلللليع التاسلللع من بني صللللريم من  (3)

تالي: وهي كال حاشلللللللد. وقد تفرقق منها بطون كثيرة سلللللللكنت محالت مختلفة من اليمن، ولكنها تحمل اسلللللللم وادعة،
وادعة دماج من همدان صلللعدة، وتقع في الجنو  الشلللرقي من صلللعدة، وُينسلللب إلى وادعة دماج العالمة المحدث 

 المعاصر مقبل بن هادي الوادعي، وهو من الدعاة إلى نشر علم السنة في بالد صعدة وميرها(.
هللللللللللللللللللللللللللللل، ص 1416لفكر المعاصللللللللللللللر، ، بيروت، دار ا1، ط 4انظر: األكو : هجر العلم ومعاقله في اليمن، ج 

2313. 
 .11الوادعي: ترجمة أبي عبد الرحمن، ص  (4)
ولد اسلللللللللللللمه عبد الرحمن، وهذا أمر جائز ومشلللللللللللللرو ، فقد بو  اإلمام البخاري في  –رحمه الله  –ولم يكن للشللللللللللللليخ  (0)

س بن ( عن أن6213(، برقم )112صللللللللللللللحيحله في كتلا  "األد "، با : الكنية للصللللللللللللللبي وقبل أن يولد للرجل )
مالك قال: )كان النبي صللللللللى الله عليه وسللللللللم أحسلللللللن الناس ُخلقًا، وكان لي أٌخ يقال له أبو ُعمير وكان إذا جاء 

 قال: يا أبا ُعمير ما فعل النغير(.
 .15الوادعي: ترجمة ابي عبدالرحمن، ص  (6)
 قبيلة بكيل: بفتح فكسر فسكون، إحدى قبائل اليمن الكبرى وأكثرها شهرًة. (5)

 .23م، ص 2111، صنعاء، الجيل الجديد، 1، ط 1ر: المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج انظ
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ودماج هذه في بلدة )  :-رحمه الله  -فقد قال  ،(2)بنسللللللللللبة الشلللللللللليخ مقبل إلى قبيلة حاشللللللللللد (1)األكو 
 (3) ادها في حاشد وهم يتبكلون اليوم (صعدة وعد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

هو العالمة محمد بن علي بن حسللللللللللللللين بن أحمد بن عبدالله األكو ، فقيه، لغوي، مؤرخ، مؤلف محقق،من أشللللللللللللللهر  (1)
 هل.1419مؤلفاته كتا  "تاريخ اليمن القديم"، توفي رحمه الله عام 

 حاشد: بفتح الحاء وكسر الشين، إحدى كبريات قبائل همدان، تمتمد أراضيها من صنعاء إلى بالد صعدة. (2)
 .311/  1انظر: المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية، 

 .161هل، ص 1411، ت: األكو ، صنعاء، مكتبة اإلرشاد، 1الهمداني: صفة جزيرة العر ، ط  (3)
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 الثانيالمطلب 
 طل ه للعلم ،نشأته ،مولده

 :  مولده
 بللد الللله عتلله أم ابند تللاريخ مولللد الشللللللللللللليخ مقبللل رحملله الللله، تقول حللديأن  يسلللللللللللللتطيع البللاحللثال 
 (1).(ليس مؤرخًا، ألنهم ما كانوا يؤرخون  -رحمه الله  - فالوالد وأما متى ولِد،)... : الوادعية
كان  :هللللللللل فيقول1421حميد العتمي: )ال ندري بالتحديد عام المولد ويقدر الشيخ عمره عام  قال

 .65أو  66أو  60آباؤنا ال يهتمون بالتاريخ وعمري تقريبًا 
عن سبعين عامًا وإن تكن األخرى  هللللللللل فعلى هذا يكون قد توفي1302وذكر مر ة أنه من مواليد 

 .(2)السابع فوق الستين ودون السبعين(  فقد توفي في العقد
من همدان صلللللللعدة، وتقع في الجنو   وقرية دماج ،في قرية دماج - رحمه الله -وِلدق الشللللللليخ 

ومن  ،ومن الشلللللرق آل سلللللالم ،الشلللللرقي من صلللللعدة، ويحدها من الشلللللمال كدم، ومن الجنو  آل عمار
 .(3)الغر  وادي العبديين من سحار

 :  نشأته
، وكثير (4)وفيت والدته قبل مناهزته لالحتالمتُ و  ،نشلللللللأ رحمه الله يتميمًا مات والده وهو صلللللللغير

 ابنو التاريخ كانوا أيتامًا فاإلمام الشلللللللللللللافعي وأحمد بن حنبل والبخاري  مجرى من العظملاء اللذين ميروا 
 .(0)باز رحمهم الله جميعًا كانوا أيتاماً  ابنو السعدي  عبد الرحمنالجوزي والشيخ 

أحد  قال ،وقد نشلللللللأ الشللللللليخ في بيئة يسلللللللود فيها الجهل والتشللللللليع والخرافة والغلو في أهل البيت
)ووادي دماج يقع في قلب التشلللللللللليع، فقد سلللللللللليطر المذهب :معمر القدسلللللللللليوهو طال  الشلللللللللليخ مقبل 

 .(6) وفيها مدارس للتشيع تحار  السنة من زمن قديم( ،نتشر فيهااالشيعي على بالد صعدة و 
 :  طل ه للعلم

                                                 

 .96هل، ص 1434، صنعاء، دار اآلثار، 2: نبذة مختصرة من نصائح والدي، ط أم عبد الله الوادعية (1)
، 1العتمي: اإلبهللاج بترجمللة العالمللة المحللدث أبي عبللدالرحمن مقبللل بن هللادي الوادعي ودار الحللديللث بللدمللاج، ط  (2)

 .12صنعاء، دار شرقين، ص 
 .2313/  4األكو : هجر العلم ومعاقله في اليمن،  (3)
 .95، 96له الوادعية: نبذة مختصرة من نصائح والدي، ص أم عبد ال (4)
 .9، الرياض، مكتبة العبيكان، ص 3الجمعة: أيتام ميروا مجرى التاريخ، ط  (0)
 .6هل، ص  1431، صنعاء، دار اآلثار، 1القدسي: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ودار الحديث بدماج، ط  (6)
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أو يسلللللللللميها  ،كانت بدايته في طلب العلم على العادة في ذلك الوقت وفي تلك البيئة في الُكت ا 
درسللللللللت في المكتب حتى انتهيت )  :- رحمه الله -الشلللللللليخ مقبل قال  ،البعض المكتب أو المعالمة

 (1) من منهج المكتب(
وقراءة القرآن نظرًا، وكان منهجهم من انتهى منه ينصللللللللللرف بعد حاله فلم يكن علم      فتعلم الكتابة

 .(2)وال تعليم
)ثم ضلللللللا  من العمر ما شللللللللاء الله في مير :الشللللللليخ عن المرحلة التي تلت مرحلة المكتب قال
ب أو يسللللللللللللللاعللد على طلللب العلم، وكنللُت محبلًا لطللب العلم، ألنله مللا كللان هنلالللك من يرمللِّ  ،علمطللب لل

 (3)أساعد على طلب العلم( فلموطلبت العلم في "جامع الهادي" 
 ،السلللفر إلى بالد الحرمين، فكان يحضلللر مجالس الوعظ فيتأثر بها - رحمه الله -فقرر الشللليخ 

  عن ثم طلب النصللليحة من أحد الوعا ،وهذا يدل على فطرته السلللليمة التي لم تتلوث بشلللرك وال بدعة
تح ف"  و "رياض الصلللللللللالحين"  و "بلوغ المرام"  و" صلللللللللحيح البخاري " الكتب المفيدة فأرشلللللللللده إلى 

فحصللللللللللل الشلللللللللليخ على هذه الكتب وعكف على قراءتها فنفعه الله بها نفعًا عظيمًا وعلقت في " المجيد
 .ذهنه ألن ما فيها يخالف ما عليه أهل بلده

آمرًا  اعيًا إلى اللهدأن يرجع إلى بلده، فرجع   -رحمه الله  – من الزمن قرر الشللللللللليخوبعد مدة 
بللالمعروف نللاهيللًا عن المنكر ال سللللللللللللليمللا المنكرات المتعلقللة بللالعقيللدة والتوحيللد كللالللذبح لغير الللله وبنللاء 

وا ما أنا فأنكر  ،فبلغ الشلللليعة ذلك)  :- رحمه الله -الشلللليخ  قال .ونداء األموات ،القبا  على األموات
 همن بد ل دينه فاقتلوه وآخر يرسللللللل إلى أقربائي ويقول: إن لم تمنعوه فسللللللنسللللللجن :عليه فقائل يقول منهم

وبعد ذلك قرروا أن يدخلوني"جامع الهادي" من أجل الدراسللللللللللة عندهم إلزالة الشللللللللللبهات التي قد علقت 
   .(4)بقلبي

م ، فكان يكتم عقيدته، فلم يسلللتفد من كتبهم ومناهجهالشللليخ جامع الهادي للدراسلللة عندهمدخل وأُ 
أكثر " دى قطر الن" شللللللللللليعية ومعتزلية فقرر اإلقبال على النحو فدرس عندهم متن  المقررةألن الكتب 

من مرة وسلللللللللللللافر بعلد ذللك إلى نجران ومكلث فيهلا قرابة سلللللللللللللنتين ثم منها إلى بالد الحرمين ونجد مرة 
 أخرى.

فنجح  لمكي فتقدم لالختبارتح معهد الحرم اأن فُ  - رحمه الله -وكان من توفيق الله للشلللللللللللليخ 
 في المعهد.وُقبل 

                                                 

 .21الوادعي: ترجمة أبي عبد الرحمن، ص  (1)
 .95أم عبد الله الوادعية: بنذة مختصرة من نصائح والدي، ص  (2)
 .  21الوادعي: ترجمة أبي عبد الرحمن، ص  (3)
 .21المرجع السابق، ص  (4)
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لى المدينة إ - رحمه الله -نتقل الشلللليخ اوبعد االنتهاء من معهد الحرم من المتوسلللله والثانوية، 
لتحق بكلية الدعوة وأصلللللللللللللول الدين، وعند أن جاءت العطلة خاف من االجامعة اإلسلللللللللللللالمية، و ودخل 

، وهذا من الغرائب في ُعرف طلبة الجامعات وهو نتسللللللللب في كلية الشلللللللللريعةفاضلللللللليا  الوقت وذهابه 
 وانتهى بتوفيق الله من الكليتين وأُعطي شهادتين.يدُل على همٍة في الطلب ورمبة في العلم، 

ح حق في الجامعة قسلللللللم الدراسلللللللات الُعليا فتقدم الختبار المقابلة ونجوعندما انتهى من الكليتين ُفتِ 
 وتخصص في علم الحديث ونال درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية.

رسللللًا ومربيًا ومد إلى اللهوبعد انتهاء الشلللليخ من درجة الماجسللللتير رجع إلى بلده في اليمن داعيًا 
 .(1)فأجرى الله على يديه الخير الكثير

لوسلللله وتخلل ذلك ج ،الجامعة اإلسللللالميةفي  وبعده  ،ورمم تتلمذ الشلللليخ في معهد الحرم المكي
بلغ )أكثر اسلللللللللللللتفادتي من الكتب فلي :بين يلدي العلملاء في الحرم المكي والمسلللللللللللللجد النبوي إال أنه قال

اد منها فاسلللللللتف من الكتبنطلق إلى القراءة اأي أنه أخذ مفاتيح العلم من الُعلماء ثم (2) الشللللللاهد الغائب(
   استفادة عظيمة.

                                                 

 ترجمة أبي عبدالرحمن، بتصرف. (1)
 .42العتمي: مرجع سابق، ص  (2)
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  الثاني المبحث

 )العلمية الوادعي مقبل الشيخ مكانة(

 وفيه أربعة مطالب:

 عليه وثناؤهم له العلماء وشهادة العلم في نبوغه: الأول المطلب

  شيوخه بأسماء ثبت: الثاني المطلب

 تلامذته بأسماء ثبت: الثالث المطلب

 مؤلفاته: ثبت بأسماء المطلب الرابع
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 المطلب األول
 ن وغه في العلم وشهادة العلماء له وثناؤهم عل ه

ومع ذلك نبغ وتميز فيه شلللللللهد له بذلك القاصلللللللي والداني  ،طلب الشللللللليخ العلم الشلللللللرعي متأخراً 
)ما أحسللللللللللللن :وأحب  العلم والتعليم والتأليف حتى يقول مر ة في درس من دروسلللللللللللله ،والموافق والمخالف
  رحمه –، وقال وأحسلللللن من الُملك( ،من الذهب والورق، وأحسلللللن من النسلللللاء الجميالتالعلم، أحسلللللن 

 .(1)(نطلب العلم حتى نموت  ) إن شاء الله :أيضاً  –الله 

 يتأمل برنامج الشيخ اليومي يجده مقسمًا بين تعليم ومذاكرة وتأليف ودعوة إلى الله.ذي وال

لي بالصللللللحيح المسللللللند، أو الجامع الصللللللحيح  : )ما أحب  أنرحمه الله عن بعض مؤلفاته وقال
 (2) عشرين ولدًا أنا ال أزهد عن األوالد ولكن أخبر عن نفسي(

ات منهللا أبيلل ،أبيللاتللًا يرددهللا في الحللث على طلللب العلموتالمللذتلله منلله وحفظ طال  الشللللللللللللليخ 
 ومطلعها:  (3)الزمخشري 

تلللللنللللقللللليللللح اللللللعللللللللللوِم أللللللللذ  للللللي         سلللللللللللللللللهللللري للللللِ

 ِعنلللللللللللللللللللللللللاقِ من وصللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مانيٍة وطيِب  
 

ُدفِّهللللللللللللللللللللللللللللللللللا        وأللللللللذ  ِمن نقلللللللللللللللللللللللللللِر الفتلللللللاة للللللللِ
                      

 نلللقلللري ألُللللقلللي الللللللللللللللللللللللللللللللللر مللللللللق علللن أوراقلللي 
 

ِويصللللللللللللللللللللةٍ  بلللللللًا للللللحللللللللِّ علللللق                             وتلللللملللللللايلللللللللللي طلللللرق

دامللللة سلللللللللللللللللاقِ    في الللللدرس أشلللللللللللللهى من مللللُ
 

هلللللران اللللللللد جلللللى وتلللللبللللليلللللتللللللله  أأبللللليلللللللُت سللللللللللللللللللق
 

 (4)نومللللللللللللللللللللللًا وتبغي بعللللللللللللللللللللللد ذاك لحللللللللللللللللللللللاقِ  
 

            وكل من زار دار الحديث بدماج  ،ال يمل من مدارسلللللللللللللة العلم وتدريسللللللللللللله –رحمه الله  –وكان 
ِلم أن دروس الشللللللللللللليخ ال تتوقف فراحتللله في العلم  ،بللللل هي مسلللللللللللللتمرة حتى في الجمع واألعيللللاد ،عق

 والتدريس. 

 على نبومه في ل دلة مما يدلُ   - رحمه الله -الشللللللليخ وكان يعجب طالبه من اسلللللللتحضلللللللار 
حيث يسلللللللللللرد ، بحديثية)ال نعلم له نظيرًا في اسلللللللللللتحضلللللللللللار األدلة القرآنية وال:د العتيمييحم قالالعلم، 

                                                 

 .22، 21أم عبدالله الوادعية: نبذة مختصرة من نصائح والدي، ص  (1)
 .53حميد العتمي: اإلبهاج، ص  (2)
هو اإلمام، العالمة، كبير المعتزلة، أبو القاسللللللم محمود بن ُعمر بن محمد، الزمخشللللللري الخوارزمي النحوي صللللللاحب  (3)

 هل.031" الكشاف " و " المفصل"، توفي سنة 
 .100 – 101/  21الم الُنبالء، انظر: الذهبي: سير أع

 .31( صالح الوادعي: المحفوظات الشعرية من دروس العالمة مقبل بن هادي الوادعي، ص 4)
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                سلللللللللللللتنبللاط ودقللة النظر ال يحضلللللللللللللرك فيلله دليللل مع عمق اإلالللذي عشلللللللللللللرات األدلللة في الموضلللللللللللللع 
 وحكمة االنتزا .

ا ما شاء يأخذ منه هيديه وكأن السنة بين عينيوكان معجمًا مفهرسًا للقرآن للللللللللل موضوعيًا للللللللللل بين 
متى شلللللللللللاء ويبلغ بك العجب منتهاه، ويشلللللللللللتد حين تعلم أن هذا السلللللللللللرد عرضلللللللللللًا لم يكن له سلللللللللللابق 

ِ  فَْضُ   َذلَِك ﴿تحضير ُ  يََشا ُ  َمنْ  يُْؤتِيهِ  اّلَلَ  .(1) [21: الحديد] ﴾١٢الَْعِظي ِ  الَْفْض ِ  ذُا َااّلَلَ

األكاديميون في حياة الشلللليخ بغيتهم على اختالف تخصللللصللللاتهم رمم ميوله ولهذا وجد الباحثون 
 إلى علم الحديث وهذا يدل على مزارة علمه، وأن له بكل فن مشاركة.

 :شهادة الُعلماء له وثناؤهم عل ه
 أثنى على الشيخ جماعة من الُعلماء األعالم وشهدوا له بالعلم والفضل منهم:

 .الله هالش   المحدث محمد ناصر الدين األل اني رحم   .1
حسبك بها لحديث و شهد الشيخ األلباني للللللللل رحمه الله للللللللل للشيخ مقبل بأنه من أهل المعرفة بعلم ا

وأما أهل المعرفة بهذا الفن فهم ال )  :- رحمه الله -فقال  ،ث العصلللللللللرمن شللللللللهادة من محدِّ 
الشلللليخ مقبل بن هادي اليماني يقول في تخريجه يشللللكون في ضللللعف مثل هذا الحديث فهذا هو 

)والحللديللث  :بللإيجللاز فردًا فرداً  إسلللللللللللللنللادهبعللد أن تكلم على رجللال  03ص  1كثير" ج  ابنعلى "
 (2)ضعف عبيدالله بن الوليد الرصافي (ضعيف من أجل االنقطا  و 

            :)كان مقبل من أجود الطال  عندي واآلن أصلللللللللللللبح الشللللللللللللليخوقلال الشللللللللللللليخ األلباني أيضلللللللللللللاً 
أما بالنسلبة للشلليخ )للشلليخ األلباني قال:  (4)السلليمانيوفي أسلئلة الشلليخ أبي الحسلن  .(3)  مقبل(

 هواألخبار التي تأتينا منكم أكبر شلللللللللللللهادة، لكون الله قد وفق ،ى بشلللللللللللللعلابهار مقبلل فلأهلل مكلة أد
 .(0)(رضوجه األ بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم علىتوفيقًا ربما ال يعرف له مثيل 

 .- رحمه الله - (6)الش   ع دالعزيز دن بازحة سما   .2
                                                 

 .140( العتمي: اإلبهاج، ص 1)
 .90هل، ص 1414، الرياض، مكتبة المعارف، 1، ط 0األلباني: السلسلة الضعيفة، جل  (2)
هللللللللللللللل، ص 1422، القاهرة، المكتبة اإلسالمية، 2أبو ٍأسلماء المصلري: صلفحات بيضاء من حياة اإلمام األلباني، ط  (3)

62. 
( هو الشللللللللللليخ المحدث أبو الحسلللللللللللن مصلللللللللللطفى بن إسلللللللللللماعيل السلللللللللللليماني المصلللللللللللري المأربي، أحد ُعلماء الحديث 4)

 "إتحاف النبيل". المعاصرين، من مؤلفاته " شفاء العليل بألفا  الجرح والتعديل " و
 .214أم عبدالله الوادعية: مرجع سابق، ص  (0)
هو سللللللللماحة الشلللللللليخ اإلمام عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز مفتي المملكة العربية  (6)

ن مسللللائل الحج مالسللللعودية ورئيس هيئة كبار الُعلماء، له الكثير من المؤلفات أشللللهرها "التحقيق واإليضللللاح لكثير 
 هل.1421والُعمرة والزيارة " و " الفوائد الجلية في المباحث الفرضية " وميرها كثير، توفي سنة 

 .14 – 9انظر: الزهراني: إمام العصر، بدون ط، ص 
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االلتفاف وينصلللللللح الزائرين اليمنيين ب ،ويتخبر عنه األخبار ،كان يثني على الشللللللليخ كثيراً 
حول الشللللليخ واالسلللللتفادة منه، وفي شلللللريه له بعنوان )فضلللللل طلب العلم( سلللللأله سلللللائل من أهل 

 (.اذهب إلى الشيخ مقبل ) :- رحمه الله -فقال  ؟ يذهب ليطلب العلم أيناليمن 
هذه ثمرة من ثمرات الصلللللللللدق ) :ث عن سلللللللللير دعوة أهل السلللللللللنة في اليمن قالولما ُحدِّ 
 (.واإلخالص
 .(1)على قضاء حوائجهممقبل عين طلبة الشيخ يوكان 

 .- رحمه الله - (2)العالمة الفق ه الش   محمد دن صالو العث م ن  .3
سللللألت الشلللليخ محمد بن  :الحسللللن يقول وسللللمعت الشلللليخ الفاضللللل أب)قال حميد العتمي: 

 .عن الشيخ مقبل فقال هو يسأل عنيصالح العثيمين 
ر هناك من أخب :مر ة بمنى عن الشلللللللليخ مقبل قلت الحسللللللللن: وسللللللللألته وويقول الشلللللللليخ أب

 قال: ليس هذا بصلللحيح والله إني ألعتقد أن الشللليخ ؟ الشللليخ أنك تكلمت فيه فهل هذا صلللحيح
 .(3) ((عثيمين ابنالقول األمين في رثاء ). هل شريه 1من األئمة إماممقباًل 

 .الش   الس د محمد الحك م المصري   .4
            قال ف والتتبع " تحقيق اإللزامات" وهو المشلللللللرف على رسلللللللالة الماجسلللللللتير للشللللللليخ مقبل 

لى عتباري مشللللللرفًا عإخوة إنني ب)أيها اإل:كما في األشللللللرطة المناقشللللللةفي أثناء  - رحمه الله -
هذا الطالب، وقد خبرته أكثر من ميري عدة سللللللنوات، أصللللللرح بأنني لو اسللللللتقبلت من أمري ما 

 صلللاحب هذه الرسلللالة بأن يقصلللر بحثه :اسللتدبرت ألشلللرت على الشللليخ مقبل بن هادي الوادعي
ويدخر الموضلللللو  الثاني لينال به شلللللهادة  ،على أحد الموضلللللوعين لينال به شلللللهادة الماجسلللللتير

 ،ظر إلى شللللللهادةلكنه ال ين ،بعتويجعل الدكتوراه للت ،لزاماتالماجسللللللتير في اإل جعليف ،الدكتوراه 
ه، رجل ال ج وحديذاتله، فهو رجلل نت وإنملا ينظر إلى العلالم بحلد ،م العلالم بشلللللللللللللهلادتلهوهو ال ُيقيّ 

ادة علم حتى يأخذ الشللللللللهمعظمهم أو كثير منهم ينظر إلى النجد مثله في هذا العصللللللللر، الطلبة 
 يمضي عليها رئيس الجامعة بأن هذا الطالب نجح. ،من الجامعة

                                                 

 .162( العتمي: اإلبهاج، ص 1)
( هو الشللللللللللليخ العالمة الفقيه األصلللللللللللولي أبو عبدالله محمد بن صلللللللللللالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، 2)

صللللللللاحب المؤلفات النافعة في مختلف الفنون والعلوم التي منها " الشللللللللرح الممتع شللللللللرح زاد المسللللللللتقنع " و " القول 
 هل.1421في عام  –الله رحمه  –المفيد شرح كتا  التوحيد " وميرها من الكتب، توفي 

 .25هل، ص 1422، السعودية، دار ابن الجوزي، 1انظر: الزهراني: ابن عثيمين اإلمام الزاهد، ط 
 .163العتمي: اإلبهاج، ص  (3)
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وقلد صلللللللللللللرح بلذللك علدة مر ات، أيهلا اإلخوة لو كانت ! لكن مقباًل ال ينظر إلى هلذا أبلدًا 
 نأيح منح هذا الطالب شللللللهادة الدكتوراه من اآلن بهذه الرسللللللالة لشللللللجعته على بن الجامع تقواني

 (1)ه بها مباشرة ال شهادة الماجستير(يتقدم لشهادة الدكتورا 
 .اء العمري  ثناء الدكتور أكرم ض  .5

الب مقبل الط)  :وهو أحد المناقشللين للشلليخ في رسللالة الماجسللتير قال في ختام المناقشللة
ووين السلللللللللللللنلة وفقهله للحللديلث فقله طيللب، ومعرفتلله اطالعله الواسلللللللللللللع على داهلادي يمتللاز بللبن 

وقد سللللللللللك في مناقشلللللللللته ألحاديث اإللزامات والتتبع  ،جيدة حديثيةبأصلللللللللول قواعد الصلللللللللناعة ال
طريقة أهل الحديث من جمع الطرق، والنظر في األسلللللللللللانيد، والُحكم على الرجال بأقوال جهابذة 

د المصللطلح في التصللحيح والتضللعيف، وأحسللب أنه قد بلغ في ذلك مسللتوى النقاد، وتطبيق قواع
م البحتة وهي موضلللو  تخصلللصللله يدل على علم وفه حديثيةأن بحثه في المادة ال وال شللك   ،طيباً 

 (2).(وجلد وصبر

 .- رحمه الله تعالى - ثناء مؤرخ ال من العالمة محمد دن علي األكوع   .6

 هيلهج بللالثنللاء على الشللللللللللللليخ وقللد وجللدت للله إهللداء بخطللكللان مم ن )قللال حميللد العتمي: 
م  للللللللللللللللللل ل خ الرحمن الرحيبسلللللم الله  :وهذا نصللللله ،للشللللليخ في كتا  "اإلكليل" للهمداني بتحقيقه

لحللافظ هبللة الللله لليمن المصللللللللللللللح الكبير وروح الللله األمثللل الشللللللللللللليخ مقبللل الوادعي العالمللة ا
لليمن  زيز وزاده قوة إلى قوته وأبقاه ذخراً الحلاشلللللللللللللدي الهملداني حفظله اللله بما حفظ به كتابه الع
هللللللللل من أخيه محمد بن علي 9/4/1410واإلسالم والعروبة وكثر أنصار الحق على يده بتاريخ 

هلللللللللللل المجلد العاشر من اإلكليل في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها والكتا   .1 .األكو 
 .(3) ((112)في مكتبة الشيخ قسم التاريخ برقم 

 .ثناء الدكتور رب ع دن هادي المدخلي   .7
 الرجل ) :لللللللللللللللل قال في رسلللالة وجهها إلى أهل اليمن بعد وفاة الشللليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله

الصللللالح المحدِّث الزاهد الور  الذي داس الدنيا وزخارفها تحت قدميه، فنشللللر الله بهذه األسللللبا  
ا ال يعلملله إال الللله هللذه الللدعوة المبللاركللة في  أعللداد  وتخرج على يللديلله ،وميرهللااليمن وميرهللا مملل 

 .(4) (.. .تستخفهم رمبة في الدنيا وال رهبة من أهلهابيرة ينشرون السنة هنا وهناك ال ك

                                                 

 .50القدسي: مرجع سابق، ص  (1)
 .00المرجع السابق، ص  (2)
 .166العتمي: مرجع سابق، ص  (3)
 .01هل، ص 1434، صنعاء، دار اآلثار، 2أم سلمة السلفية: الرحلة األخيرة إلمام الجزيرة، ط  (4)
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 الثانيالمطلب 
 ث ت بأسماء ش وخه

للشيخ لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل مشايخ ُكثر يختلفون في مشاربهم ومدارسهم تتلمذ على أيديهم في فنون 
 ا.والمدينة وميره مكةومنهم من درس عليه في  ،ةمنهم من درس على يديه في بلده صعد ،شتى

 :مشايخه في مسجد الهادي بصعدة

 محمد بن الحسن المتمقيِّز.   .1
 قاسم بن يحيى شويل.   .2
 إسماعيل حقطقبقة.  .3
 راوية. عبد الله يحيى بن   .4

نه في نجران، يقول ع أبي الحسينكذلك على مجد الدين المؤيدي  لللللللل ودرس الشيخ لللللللل رحمه الله
أيضلللللًا:  وقال (1)ي (.هو أعلم شللللليعي في اليمن ويعتبر حامل المذهب الهادو ) :-رحمه الله  –الشللللليخ 
ال زمت أبا الحسلللللين مجد الدين المؤيدي واسللللتفدت منه خصلللللوصلللللًا في اللغة العربية ومكثُت بنجران ) 

 .(2) (قدر  سنتين 
 :مشايخه في مكة المكرمة

 .يحيى بن عثمان الباكستاني   .1
 كثير والبخاري ومسلم. ابنحضر دروسه في تفسير  وقد

 .القاضي يحيى األشول   .2
 درس عنده في سبل السالم للصنعاني. وقد

 الشيخ عبدالرزاق الشاحذي المحويتي.   .3
 .الشيخ عبدالعزيز السبيل   .4

 الفرائض.درس عليه شيئًا من وقد 
 .بن ُحميدعبد الله الشيخ    .0

 درس عليه التحفة السنية في النحو.وقد 

 راشد النجدي.بن العزيز  الشيخ عبد   .6

                                                 

 .41العتمي: مرجع سابق، ص  (1)
 .22الوادعي: ترجمة أبي عبدالرحمن، ص  (2)
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 .الصوماليعبد الله الشيخ محمد بن    .5
فقد حضلللرت عنده نحو سلللبعة أشلللهر أو أكثر، وكان ) :- رحمه الله -قال الشللليخ مقبل 

 (1)(علم الحديث   منه استفدت كثيرًا فيالشيخين و رحمه الله آية في معرفة رجال 
 :مشايخه في مدينة رسول الله 

 الشيخ السيد محمد الحكيم.   .1
 الشيخ محمود عبدالوها  فائد.   .2
 الشيخ حماد بن محمد األنصاري.   .3
 .الشيخ عبدالعزيز بن باز   .4

 ،ازالشيخ عبدالعزيز بن بوكنُت أحضر بعض الليالي درس ) :لللللللالشيخ للللللل رحمه الله  قال
 (2)في الحرم المدني في صحيح مسلم(.

 .لالشيخ محمد ناصر الدين األلباني ل رحمه الله    .0
 ةوأحضللللر كذلك مع الشلللليخ األلباني في جلسللللاته الخاصللللة بطلب) :قال الشلللليخ رحمه الله

 .(3)(العلم لالستفادة 

                                                 

 .20المرجع السابق، ص  (1)
 .20المرجع السابق، ص  (2)
 .20المرجع السابق، ص  (3)
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 الثالثالمطلب 
 ث ت بأسماء تالمذته

ن سبب وهو يبي للللللل رحمه اللهللللللل كثر ال يحصيهم إال الله قال  الله للللللل طال  للشيخ مقبل للللللل رحمه
كثرتهم: ) فهم كثرة ال يعلم عددهم إال الله، ألن طلبة العلم بعضللللهم ال يبقى إال قدر شلللللهر أو أقل، ثم 

 (1)العلم النافع والتوفيق من الله( يذهبون إلى بالدهم وقد توجهوا إلى طريق تحصيل
إلى الشليخ للللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل طال  ُكثر من بالد العر  والعجم ومن بالد المسلللمين  رحلوقد 

ومير المسللللللللللللمين قال حميد العتمي وهو يتكلم عن الرحلة إلى الشللللللللللليخ مقبل لطلب العلم: )قال بعض 
 ىوأكاد أجزم أن الرحلة إل .الرزاق بن همام الصلللللللنعاني أهل العلم ما رحل إلى عالم كما رحل إلى عبد

يصللدقني كل من له أدنى اتصللال بدار الحديث وسللاعد على ذلك توفر  الشلليخ أوسللع نطاقًا وأكثر وافداً 
 مرِّ ك لسلللللللللجل للكتب، والطائرات التي تمر  التي تطوي الفراسلللللللللخ واألميال كطي ا حديثهالمواصلللللللللالت ال
ال تكاد تجد و  ونحن نرى وجوهًا جديدًة، ووفودًا عديدة  البعيد وتيسلللللللر المسلللللللير.وكل يوم السلللللللحا  ُتقر 
 .(2) (ال وفيها من طلب العلم عند الشيخبلدة في اليمن إ

 ولكن ،بل هو أقر  إلى المحال ،من الصللللعوبة بمكان أسللللمائهم إحصللللاء هؤالء الطال  وذكرو 
ها مأُ البارزين منهم الذين لهم آثار مشلللللللللللهودة أو مؤلفات مشلللللللللللهورة أو مراكز ومعاهد علمية ي ذكراسللللللللللل

فالزال الخالف واالختالف هو سللللنة  ،مسللللائل دعويةاختلف الشلللليخ معهم في  ومنهم منالطال  لللللللللللللللللل 
البشللللللللر وكم اختلف طالب مع شللللللللليخه، ولكن هذا االختالف ال يخرجه عن كونه طالبًا من طالبه وقد 

م استفادوا .... وطلبة عل) :شِهدق الشيخ لللللللللل رحمه الله لللللللللل لكثير ِمّمن اختلف معهم بالعلم فقال رحمه الله
 (3) (لكثير، ولكنهم نكصوا على أعقابهم..على الخير اوحصلوا 

وقد جرى جميع من كتب عن الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله للللللللللل على عدم ذكر هؤالء التالميذ الذين 
 .(4)اختلف الشيخ معهم في حياته أو اختلف هؤالء المترجمون معهم بعد وفاته

البارزين من طالبه الذين لهم  -شللللللاء الله  إن -وسللللللأذكر  ،خالفهم في هذا المسلللللللكالباحث يو 
على  -والله حسلللللللللليبهم وال نزكي على الله أحدًا  -أثر مشللللللللللهود في الدعوة إلى الله نحسللللللللللبهم كذلك 

 :المعجم وهمحروف  ترتيب
   -رحمه الله  -دن عمر دن مرعي العدني ع د الرحمن ع د اللهالفاض  أدو الش      .1

                                                 

 .31المرجع السابق، ص  (1)
 .144العتمي: مرجع سابق، ص  (2)
 .31الوادعي: ترجمة أبي عبدالرحمن، ص  (3)
كما فعل الشللللللللللليخ يحيى الحجوري في كتابه " الطبقات لما حصلللللللللللل بعد موت شللللللللللليخنا اإلمام الوادعي رحمه الله في  (4)

 الدعوة السلفية من الحاالت ". 
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وأحد ركائز دار الحديث بدماج وممن  –رحمه الله  –وهو من أبرز طال  الشلللللليخ مقبل 
)أصلللللللللللللبح مرجعللًا إلخوانلله في                :يشللللللللللللللار إليلله بللالبنللان في علم الفقلله، قللال عنلله الشللللللللللللليخ مقبللل

 (1) علوٍم شتى(
ار وقلد وفللد إلى تللك الللد ،وقلد أسلللللللللللللس قبلل وفللاتله دار الحللديلث بلالفيو  في جنو  اليمن

تلالتللُه يلد الغلدر والخيللانلة أثنلاء خروجله ألداء مئلات الطال  من داخلل اليمن وخللارجهلا إلى أن ام
 صالة الظهر.

 العزيز دن يح ى ال رعي. ع د أدو ذر الفاض الش      .2
فقلد قللال عنله: )لله بحوث قيملة في ملايللة  –رحمله الللله  –وهو من أبرز طال  الشللللللللللللليخ 

اإلتقان، عن فهم ودراية، وله رسللللللللالة قيمة "قرا  األسللللللللنة في نفي التطرف والغلو والشللللللللذوذ عن 
 (2) أهل السنة" وهو اآلن قائم بمركز علمي في مفرق ُحبيش، ومحمود السيرة، ويستفاد منه.(

 الله دن أحمد المرفدي. ع دالفاض   الش     .3
له دروس علمية مفيدة في مسلللللللللللللجده في  –رحمه الله  –وهو من أبرز طال  الشللللللللللللليخ 

)وهو مسلللللللللتفيد في علوم  :-رحمه الله  –منطقة المنصلللللللللورة في مدينة عدن، قال عنه الشللللللللليخ 
 .(3) شتى، وله تحقيقات على " الدراري المضيئة " ُتشد لها الرحال(

 الق سي الذماري.الله دن عثمان  ع د الفاض  أدو من ر الش     .4
 –قال عنه الشللللللليخ  ،وهو من أبرز طال  الشللللللليخ، وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله

)خطيلب أهلل السلللللللللللللنة، بل ال أعلم واعظًا في اليمن ُيماثله، ويمتاز عن ميره من  :-رحمله اللله 
 .(4) الواعظين بتقيده بكتا  الله والسنة الصحيحة(

 محمد الحاشدي.الله دن  ع د الفاض  الش     .5
وقد الزمه عشلللللللر سلللللللنوات ودرس عليه في  –رحمه الله  –وهو من أبرز طال  الشلللللليخ 

نيبه في يُ  –رحمه الله  –العقيلدة والحلديلث وعلومله والتفسلللللللللللللير والنحو والبالمة، وكان الشللللللللللللليخ 
والصللللللللللللفات "    الدروس إذا ما ، له تحقيقات نافعة من أشللللللللللللهرها تحقيق كتا  " األسللللللللللللماء

 .للبيهقي
 ي.قالش   الدكتور عمار دن ناشر العري   .6

                                                 

 .40الوادعي: ترجمة أبي عبدالرحمن، ص  (1)
 .45، ص المرجع السابق (2)
 .42المرجع السابق، ص  (3)
 .42المرجع السابق، ص  (4)
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وقد الزمه سللللللللللللنتين تقريبًا، وأخذ عنه علم  –رحمه الله  –وهو من أبرز طال  الشلللللللللللليخ 
الحديث وعلم النحو ومسللائل في الفقه. وقد حصللل الشلليخ عمار بن ناشللر على شللهادة الدكتوراه 

 .وجهود مشكورة ،وله دعوة طيبة ،في الفقه، وهو اآلن أستاذ في جامعة عدن
 .اإلمام ع د الله محمد دن أدو نصر الفاض  الش      .7

وهو من أبرز طال  الشلللللليخ الذين لهم جهود مباركة، وقد أسللللللس دارًا للحديث في مدينة 
ه ولل –وال زاللت اللدار قلائملة  ،معبر في شلللللللللللللملال اليمن، وقلد وفلد إلى تللك اللدار آالف الطال 

)لله مركز علمي بمعبر قلد تخرج على يلديله طلبة :–رحمله اللله  –قلال عنله الشللللللللللللليخ  ،-الحملد 
 (1) (.قائم بالتعليم والدعوة إلى الله –حفظه الله  –علم وهو 

   .-رحمه الله  – الوهاب الوصادي الع دلي محمد دن ع دالفاض  أدو إدراه م الش      .8
ومن أركلان اللدعوة في اليمن، أسلللللللللللللس دارًا للحلديث في  ،وهو من أبرز طال  الشللللللللللللليخ

 ،دالزاهلل ،)اللداعي إلى الللله :-رحملله الللله  –في مر  اليمن، قلال عنله الشللللللللللللليخ ملدينللة الحللديللدة 
هو قائم بمركز و  ،المتقن في تحقيقلاتله وتاليفه وكالمه على الحديث في ماية اإلتقان ،الصلللللللللللللابر

 (2) (.علمي في الحديدة بمسجد الُسنة
 .هل في مدينة الرياض1436في العاشر من شهر رجب  –رحمه الله  –وقد توفي 

 الش   الدكتور محمد دن موسى العامري.  .9
سلللللللللللللبع سلللللللللللللنوات ودرس عليه في  وهو من أبرز طال  الشللللللللللللليخ وزوج ابنته، وقد الزمه

 .واللغة العربية ،واألصول ،والمصطلح ،، والحديثالتوحيد
العديد من الدراسلللللللللات والبحوث منها رسللللللللالة الماجسلللللللللتير في وللشلللللللليخ الدكتور العامري 

وم وأثرها لمفهمقاصللللد الشللللريعة في ضللللوء سللللورتي النسللللاء والمائدة، ورسللللالة الدكتوراه في داللة ا
 ، كالهما من جامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان.في تفسير القرطبي

 .المأربي أدو الحسن مصطفى دن إسماع   السل ماني الفاض  .  الش  11
وقد أسللللللللللس دارًا  ،وهو من أبرز طال  الشلللللللللليخ ومن أكثرهم اسللللللللللتفادة، له مؤلفات نافعة

ال ق ،وقلد وفلد إليله مئلات الطال  من اليمن وخلارجها ،للحلديلث في ملدينلة ملأر  شلللللللللللللرق اليمن
ره في وتاليفه وتحقيقاته تدل على تبح ،)قائم بمركز علمي بمأر  :-رحمه الله  –عنه الشللللللللللللليخ 
 منها " شلللللفاء العليل " و " كشلللللف الغمة " و "اتحاف النبيل" ( ،ث فله المؤلفات القيمةعلم الحدي

(3). 
 دوي.عمصطفى الالفاض  .  الش   11

                                                 

 .06المرجع السابق، ص  (1)
 .06المرجع السابق، ص ( 2)
 .09المرجع السابق، ص ( 3)
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وقد رحل إليه من مصلللللللر إلى اليمن والزمه سلللللللبع  –رحمه الله  –وهو من أبرز طال  الشللللللليخ 
سللللنوات، وأخذ عنه علم الحديث ثم رجع إلى بلده فأصلللللبح مرجعًا لطال  العلم في علم الحديث 
ومؤلفاته تشللهد بذلك كلللللللللللللللل " الصلللحيح المسلللند من فضللائل الصلللحابة " و "الصلللحيح المسلللند من 

 .يرها كثيراألحاديث القدسية " وم
 الحجوري. ييح ى دن علالرحمن  ع دالفاض  أدو .  الش   12

بل هو خليفته بعد وفاته على دار الحديث  ،-رحمه الله  –وهو من أبرز طال  الشللللليخ 
وقد  ،ومسللللللللللتفيد في علوم شللللللللللتى ،)من حفظة القرآن :-رحمه الله  –قال عنه الشلللللللللليخ  ،بدماج

يق " وللله تحق ،وهو قوي في التوحيللد ،سلللللللللللللمعللُت للله بعض الللدروس التي تللدل على اسلللللللللللللتفللادتلله
 .(1) ..(.إصالح المجتمع " للبيحاني

هم في بلدانهم نحن ال نعلمهم الله يعلملللللللللللل وهناك كثيرون ميرهم نفع الله بهم للللللللللل ال سيما 
 .(2)جهودهم وآثارهمعلم وي

 

                                                 

 .62المرجع السابق، ص  (1)
وقد حاول بعض طال  الشلللللللليخ مقبل أن يجمع المؤلفات التي ألفها طال  الشلللللللليخ مقبل في العلوم المختلفة وهو أبو  (2)

اليمان عدنان المصلللللقري في كتابه " نبذة مختصللللللرة عن جهود اإلمام الوادعي وطالبه البررة "، وهي محاولة جيدة 
 افقونه أما من اختلف معهم ال يذكرهم.لكن يعتريها ما سبق ذكره وهو االقتصار على من يوافقهم ويو 
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 الرابعالمطلب 
 مؤلفاتهث ت بأسماء 

ن نفسه أنه: عللللل رحمه الله  لللللوقد ذكر ،للشيخ مقبل لللل رحمه الله للللل مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة
 (1))مائل إلى البحث والتأليف أكثر منه إلى سائر الفنون( 

وهو  اوهو الزال طلللالبللًا في معهللد الحرم المكي ومنهلللا مللا كتبهلل اهللذه المؤلفللات منهللا مللا كتبهللو 
   كتبها بعد استقراره في اليمن. ومالبهاطالب في الجامعة اإلسالمية 

د بين سبب التأليف وق كثيرًا إلى تحقيق الكتب بل ُيحب  والشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل ال يميل 
)المحقق يتعب في التحقيق فيأتي عصللللللللللري فيسللللللللللرقه وينسللللللللللبه إلى نفسلللللللللله يغير فيه ويقدم  :ذلك قائالً 
   .(2) ويؤخر(

، والفنون المختلفةحسب العلوم للللللللللل مؤلفات الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله  (3)وقد رتب بعض الباحثين
 ا شلللاء الله نبذًة مختصلللرة متعلقة بمحتوى الكتا ، فإليك م وسلللأضللليف إن وقد اسلللتفدت من هذا الترتيب

 طبع منها:
 في التفس ر   .أ

 الصح و المسند من أس اب النزول   .1
وهو عبارة عن بحث قد مه الشلليخ للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل لكلية الدعوة بإشللراف الشلليخ 

 .(4)بن عبدالوها  بن فايد دمحمو 
 .(0)كث ر ادنتحق ق مجلدين من تفس ر    .2

تفسلللللللير  –رحمه الله  –وهذا الكتا  في مجلدين كبيرين حقق فيهما الشللللللليخ مقبل 
 من سورة النساء. 156من بدايته إلى اآلية  –رحمه الله  –الحافظ ابن كثير 

 في العق دة.   .ب
 .(6)الشفاعة   .3

مجلد واحد ألفه الشلللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل ردًا على بعض أهل وهذا كتا  من 
وشللللللبهتهم في ذلك أن أحاديث الشللللللفاعة أخبار  ،األهواء الذي ينكرون بعض أنوا  الشللللللفاعة

                                                 

 .56الوادعي: ترجمة أبي عبد الرحمن، ص  (1)
 .169أم عبد الله الوادعية: مرجع سابق، ص  (2)
 وهو الشيخ حميد العتمي في كتابه اإلبهاج. (3)
 هل.1429وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن سنة  (4)
 هل.1414وقد طبعت هذا الكتا  دار الراية للنشر والتوزيع في الرياض سنة  (0)
 هل.1425وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (6)
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أنله ال يؤخلذ بلأحلاديلث اآلحلاد في العقيدة، فجمع الشللللللللللللليخ ما اسلللللللللللللتطا  من أحاديث آحلاد و 
 .عن الرسول  الشفاعة ليبين أنها متواترة

 .(1)الجامع الصح و في القدر   .4
ألف الشللليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل هذا الكتا  ردًا على الشللليعة الرافضلللة الذين 

ن سنة وينفرون ع ،)وكان من بقية التي يعيروننا بها للللللللللل رحمه اللهللللللللللل ينكرون القدر فقال 
إن  :ويعنون أننا نقول ،نسللللللللللتارمتني بدائها و  :أننا نقول بالقدر كما يقال رسللللللللول الله 

حاديث واأل ،فاسلللللللللللللتعنت بالله على جمع بعض اآليات القرآنية .الله قدر الخير والشلللللللللللللر
الجامع الصلللللللللللللحيح في "وسلللللللللللللميته  ،وبعض أقوال أئمة المسللللللللللللللمين رحمهم الله ،النبويلة
 (2).("القدر

 .  (3)الزلزال لنسف أباط   الرفض والعتزال صعقة .5
علمي رصلللللللين على فرقتين  ردوقد اشلللللللتمل على  ،وهذا الكتا  عبارة عن مجلدين

بان في مقدمة كتابه أنه للللل أرحمه الله  للللل ولكن الشيخ، (4)الرافضة والمعتزلة  ماضالتين وه
علم أني اقتصلللللرت على كتب شللللليعة اليمن، بل ا )و :اقتصلللللر على كتب شللللليعة اليمن فقال

الزائغ ومذهب ملذهلب أبي الجلارود زيلاد بن المنذر الكذا  الضلللللللللللللال  بينعلى من جمع 
هم ففي العقيدة سلللللللرقوا عقيدت ،تزال أو إحداهما على أن شللللللليعة اليمن يعتبرون سلللللللرقاً االع

 وفي العبلللادات ،وفي الغلو في التشللللللللللللليع سلللللللللللللرقوهللا من العراق ،من المعتزلللة المبتللدعللة
 .(0)..(.والمعامالت من الفقه الحنفي

 الزلزال لنسلللف " صلللعقةوهذا المؤلف الذي بين أيدينا المسلللمى بلللللللللللللللل ) :وقال أيضلللاً 
 ."أباطيل الرفض واالعتزال

ة عنتهي من عقلائلدهم البلاطللة المبتلدأوقلد رأيلت أن أسلللللللللللللرد كالمهم كملا هو حتى 
 الدخيلة على اليمن بل على اإلسالم.

                                                 

 هل.1425وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (1)
 .11هل، ص 1425، صنعاء، دار اآلثار، 2الوادعي: الجامع الصحيح في القدر، ط  (2)
 هل.1434سنة  -فيما وقفت عليه -وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن عدة طبعات آخرها  (3)
المعتزلة فرقة إسللللللالمية نشللللللأت في أواخر العصللللللر األموي وازدهرت في العصللللللر العباسللللللي، وقد اعتمدت على العقل  (4)

السلللنة  سلللتوردة مما أدى إلى إنحرافها عن عقيدة أهلالمجرد في فهم العقيدة اإلسلللالمية لتأثرها ببعض الفلسلللفات الم
والجملاعلة. وقلد أطلق عليهلا أسللللللللللللللملاء مختلفلة منهلا: المعتزللة والقلدريلة والعلدليلة وأهل العدل والتوحيد والمقتصللللللللللللللدة 

 .  26/  1والوعيدية، انظر: الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزا  المعاصرة، 
 .01هل، ص 1434، مكتبة صنعاء األثرية، 3، ط 1جل  الوادعي: صعقة الزلزال، (0)
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ة ة أتبعها بعقائد أهل السلللنة المؤيدة بالكتا  والسلللنغوبعد االنتهاء من عقائدهم الزائ
 ﴾١٢زَُهوقًا َكانَ  الْبَاِطَ   إِنََ   الْبَاِطُ   َازََهقَ  الَْحقَُ  َجا َ  َاقُْ  ﴿من بلا  قول اللله عز وجلل: 

 (1).([11: اإلسراء]
   .(2)الصح و المسند من دلئ  الن وة  .6

 :وهمطوائف ردًا على ثالث ل رحمه الله ل وهو مجلد واحد ألفه الشيخ مقبل 
 األولى:   

المتلللأخرة اللللذين تضللللللللللللليق المعتزللللة ومن تلللابعهم من العقالنيين في هلللذه األزمنلللة 
 صدورهم ببعض المعجزات النبوية فتارة يؤلونها وتارة يضعفونها.

 الثان ة:   
، والحق والباطل ومنهم من والسللللللللمينالقصللللللللاصللللللللون الذين ُيحدثون الناس بالغث 
 يدفعه التعصب األعمى إلى وضع أحاديث باطلة.

 الثالثة:   
افات تحتملل ويربطونها باالكتشللللللللللللللونهلا ملا ال اللذين ينظرون في دالئلل النبوة فيحمِّ 

 .حديثهالعصرية والمخترعات ال
 .  (3)الس وف ال اترة إللحاد الش وع ة الكافرة  .5

ردًا على الحز  الشللليوعي الذي كان في  – وهذا الكتا  ألفه الشللليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله
وبين فيلله عقيللدة الشللللللللللللليوعيللة في اإلللله والللدين وكللذلللك موقفهم من الملللال  ،جنو  اليمن

 واألعراض والُعلماء والتجار إلى مير ذلك من القضايا التي ذكرها رحمه الله.
 .  (4)الش عة ةالطل عة في الرد على غال  .8

د اشلللللتمل وق ،وهذا الكتا  كتبه الشللللليخ مقبل رحمه الله وهو في معهد الحرم بمكة
 ،الكتا  على األحاديث الموضللللوعة في فضللللل علي بن أبي طالب رضللللي الله عنههذا 

واألحاديث  ،وكذلك األحاديث الموضلللللللللوعة في فضلللللللللائل الحسلللللللللنين رضلللللللللي الله عنهما
 .الضعيفة والموضوعة في فضل أهل البيت ومحبتهم

بحث حول الق ة الم ن ة على ق ر الرسول   .9
(0)  . 

                                                 

 .03/  1المرجع السابق،  (1)
 هل. 1431وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن عدة طبعات من آخرها فيما وقفت عليه عام  (2)
 طبع الكتا  قديمًا وال يوجد على النسخ المصورة اسم الدار التي تولت طباعته. (3)
 هل.1429وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن مع كتا  رياض الجنة عام  (4)
 هل.1429وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن مع كتا  رياض الجنة عام  (0)
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وهذا البحث قدمه الشللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل إلى كلية الشلللريعة في الجامعة 
بإشلللللراف الشللللليخ حماد بن محمد األنصلللللاري، وبين  اإلسلللللالمية في مدينة رسلللللول الله 

 الشللللللللللليخ في هذا البحث حكم بناء القبا  على القبور ومتى ُبنيت على قبر الرسلللللللللللول 
 وإنكار أهل العلم لهذه القبة.

 .  (1)الخم ني في أرض الحرم ن .  اإللحاد11
وهذا الكتا  ألفه الشلللللللليخ تحذيرًا من تلك المظاهرات التي كان يقوم بها الرافضللللللللة 

 أثناء مواسم الحج ينشرون من خاللها أفكارهم وشعاراتهم.
بعاد غالة الروافض من ال من حاشيييييييي ة على الرسييييييييالة الوازعة إل ن.  إرشيييييييياد ذوي الفط11

 .  (3)ل ح ى دن حمزة (2)عن سب صحابة س د المرسل ن للمعتدين
على الرسلللللللللالة الوازعة  -رحمه الله  –وسلللللللللبب هذه الحاشلللللللللية هو إطال  الشللللللللليخ مقبل 

وأعجب بها من جهة أنها تدافع عن بعض  ،للمعتدين عن سللللب صللللحابة سلللليد المرسلللللين
م قرر ث ،وكره ما فيها من جهة أنها تؤيد المذهب الشللللللليعي المعتزلي ،أفاضللللللل أصللللللحابه

إخراجها ألن مؤلفها يمني وينتسلللب إلى الحسلللين بن علي رضلللي الله عنه فتكون في الرد 
 لحاشية.ا في - رحمه الله - على الرافضة، وما أخطأ فيه المؤلف تتبعه الشيخ مقبل

 .  (4).  ردود أه  العلم على الطاعن ن في حديث السحر12
يطعن  هناك من البحث هو ما بلغه من أن  وسبب تأليف الشيح مقبل للللل رحمه الله للللل لهذا 

حر رمم أن  الذي فيه أن رسللللللللول الله  -رضللللللللي الله عنها  –في حديث عائشللللللللة  سللللللللُ
أولئك الطاعنين في الحديث  ، ولم يكن رد  (0)ملا من أخرجلا الحلديلثالبخلاري ومسللللللللللللللملًا ه

 بسبب القدح في سنده وإنما ألنه لم تقبله عقولهم وأهوائهم.
                                                 

 هل.1415وقد طبعت هذا الكتا  قديمًا مكتبة الحرمين في القاهرة عام  (1)
نللة سلللللللللللللل   -فيمللا وقفللت عليلله  -مكتبللة صللللللللللللللنعللاء األثريللة في اليمن عللدة طبعللات، آخرهللا  وقللد طبعللت هللذا الكتللا  (2)

 هل.1434
هو اإلمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الُحسللللللليني ينتهي نسللللللللبه إلى الحسللللللللين بن علي بن أبي طالب، ولد في  (3)

هللللللللللللللللل، قال اإلمام الشلللوكاني عنه: )اشلللتغل بالمعارف العلمية وهو صلللبي فأخذ في جميع 669مدينة صللنعاء سلللنة 
ي اق أقرانله وصللللللللللللللنف التصللللللللللللللانيف الحافلة فأنواعهلا على أكلابر ُعلملاء اللديلار اليمنيلة وتبحر في جميع العلوم وفل

 هل (.510جميع الفنون... ومات في سنة 
، بدون ط، القاهرة، دار الكتا  اإلسلللللالمي، 2انظر: الشللللوكاني: البدر الطالع بمحاسللللن من بعد القرن السللللابع، ج 

 .333 – 331ص 
 هل.1425وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (4)
(، وأخرجه مسلللللم في صللللحيحه في كتا  الطب، 0566(، برقم )01صللللحيح البخاري، كتا  الطب، با : السللللحر ) (0)

حر النبي صللللللللى الله عليه 0665(، برقم )15با : السلللللللحر ) ( من حديث عائشلللللللة رضلللللللي الله عنها قالت: )سلللللللُ
م قال: دعا الله ودعاه، ثوسلللللللللللللم حتى أنه لُيخيل إليه أنه يفعل الشللللللللللللليء وما فعله، حتى إذا ذات يوم وهو عندي، 
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 .  (1)الفتنة. المخرج من 13
مسلللللمين الفتن التي ترتبت على تفرق ال -رحمه الله  – الشلللليخفيه وهو كتا  بي ن 

وقللد رأى اليمنيون في السلللللللللللللنوات األخيرة  ،، وحللذر منهللاإلى طوائف وجمللاعللات وأحزا 
    ثمار التفرق إلى أحزا  وجماعات.

 .  (2)الوحدة مع الش وع  ن في . فتوى 14
حكم وحدة المسلللللللمين مع الكفار، والتدهور  ابين الشلللللليخ فيه وهي رسللللللالة صللللللغيرة

 الشيوعي.

 .  (3). هذه دعوتنا15
وهو كتيب صغير الحجم بي ن فيه الشيخ لللللللل رحمه الله لللللللل نبذة عن دعوة أهل السنة 

ُمبينًا  –رحمه الله  –فقال  ،وأنها تتعرض لحمالت تشلللللويه من قبل المغرضلللللينفي اليمن 
ية من الشلللليوعية والبعثية والرافضلللل الملعونة)من أجل الدعايات :سللللبب تأليفه هذه الرسللللالة

 (4) والصوفية التي تنفر المسلمين عن الدعاة إلى الله(.
 .  (0).  إيماح المقال في أس اب الزلزال16

 بعد الزلزال لللللل رحمه اللهلللللل وهو عبارة عن مجموعة من الخطب ألقاها الشيخ مقبل 
وقال بعض أهل الجهل والزيغ أنه أمر  ،في شللللللللللمال اليمن الذي حدث في محافظة ذمار

ون بسبب وقد يك ،أن الزلزال قد يكون ابتالء من اللهلللللللللل رحمه الله لللللللللل ين الشيخ بطبيعي ف
 ويكون مع هذا كله مقدرًا من الله. ،الذنو 

 .في الحديث ومصطلحه.  جي
                                                 

أشلللللللللعرِت يا عائشللللللللللة أن الله قد أفتاني فيما اسللللللللللتفتيته فيه، قلت: وما ذاك يا رسللللللللللول الله ؟ قال: جاءني رجالن، 
فجلس أحدهما عند رأسلللللللللللي، واآلخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصلللللللللللاحبه: ما وجع الرجل ؟ قال: مطبو ، قال: 

بني زريق، قال: فيما ذا ؟ قال: في مشلللله ومشللللاطه وُجف طلعٍة  ومن طبه ؟ قال: لبيد بن األعصللللم اليهودي من
ذكر، قال: فأين هو ؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلللللللى الله عليه وسلللللللم في ُأناس من أصللللللحابه 
إلى البئر، فنظر إليهلا وعليهلا نخلل، ثم رجع إلى علائشللللللللللللللة فقلال: واللله لكلأنهلا ملاءهلا نقلاعلة الحنلاء، ولكلأن نخلهلا 

وس الشلللللللياطين. قلُت: يا رسلللللللول الله أفأخرجته ؟ قال: ال، أما أنا فقد عافاني الله وشلللللللفاني، وخشللللللليُت أن ُأثور رؤ 
 على الناس منه شرًا. وأمر بها فُدفنت(. 

 هل.1422وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية سنة  (1)
 مرًة أخرى. لم أقف عليها، ولعل السبب في ذلك طباعتها قديمًا، ولم ُتطبع (2)
 .166انظر: ام سلمة الوادعية، الرحلة االخيرة، ص   
 هل.1429وقد طبعته دار اآلثار في اليمن سنة  (3)
 .5هل، ص 1429، صنعاء، دار اآلثار، 2الوادعي: هذه دعوتنا، ط  (4)
وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة دار اآلثار في اليمن مع رسلللللللائل علمية للشللللللليخ تحت عنوان " مجموعة رسلللللللائل علمية  (0)

 هل.1432ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي "، سنة 
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 .  (1).   الصح و المسند مما ل س في الصح ح ن17
ويعتبر من أهم مؤلفات الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل إن لم  ،مجلدينعبارة عن وهو 

 األحاديثيكن أهمها، وهو تحقيق ألمنية تمناها وهي أن يجمع مجموعة من 
تضلللللللللاف إلى الصلللللللللحيحين تكون نقية من األحاديث الضلللللللللعيفة الصللللللللحيحة التي 

 والموضوعة.
 .(2)تت ع أوهام الحاكم في المستدرك التي سكت عل ها الذه ي  .18

 شلللتملاوهذا الكتا  عبارة عن خمسلللة مجلدات مع المسلللتدرك، وكتا  المسلللتدرك 
 على شللللرط الشلللليخين أنهاالحاكم فيها  وِهمق ما ومن هذه األحاديث  ،على آالف األحاديث

هذه األوهام وأخرجها   - رحمه الله - أو أحدهما وليسللللللللللللت كذلك، فتتبع الشلللللللللللليخ مقبل
 منها. للناس لالستفادة

 .  (3)ودراسة اإللزامات والتت ع للدار قطني تحق ق  .19
وهو في األصللللللل رسللللللالة علمية تقدم بها الشلللللليخ مقبل  ،واحد وهو عبارة عن مجلد

 للجامعة اإلسالمية لنيل شهادة الماجستير.
 .(4)رجال الحاكم في المستدرك  .21

 لرجال  -رحمله اللله  –، وقلد ترجم الشللللللللللللليخ مقبلل وهو كتلا  عبلارة عن مجللدين
ين ألن عظيمة للباحث ةفقدم بذلك خدم ." تهلذيلب التهلذيب" الحلاكم اللذين لم ُيترجموا في
 خصوصًا مشايخ الحاكم ومشايخ مشايخه. متعبالبحث في رجال المستدرك 

              الييييذين لم ُيترجم لهم في التقريييييب ول في  في سيييييييييننييييه الييييدارقطنيتراجم رجييييال    .21
 .  (0)رجال الحاكم

وهو عبلارة عن مجللد واحلد، وعنوانه يدل داللة واضلللللللللللللحة على مضلللللللللللللمونه، فهو 
خللدمللة لطلبللة العلم الللذين يجللدون صلللللللللللللعوبللة في البحللث في رجللال المتللأخرين كللاإلمللام 

 .- رحمه الله - الدارقطني
 .  (6)أحاديث معلة ظاهرها الصحة  .22

وسبب تأليف هذا الكتا  هو أن الشيخ لللللللللل رحمه الله ل  ،وهو عبارة عن مجلد واحد
ه أحاديث ب كانت تمر   "مما ليس في الصلللحيحين الصلللحيح المسللند" أثناء بحثه في كتابه 
                                                 

 هل.1421سنة  -فيما وقفت عليه  -وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن عدة طبعات، آخرها  (1)
 هل.1415ذا الكتا  دار الحرمين للطباعة والنشر في القاهرة سنة وقد طبعت ه (2)
 هل.1433سنة  -فيما وقفُت عليه  -وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن عدة طبعات، آخرها  (3)
 هل. 1419وقد طبعت هذا الكتا  دار الحرمين للطباعة في القاهرة سنة  (4)
 هل.1421وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (0)
 هل.1429سنة  -فيما وقفت عليه  -وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن عدة طبعات، آخرها  (6)
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ظاهرها الصلللللللللحة، ثم يجد في كتا  آخر أنها معلة، فاجتمع له ما يزيد على خمسلللللللللمائة 
 حديث فرأى إخراجها للناس حتى يتم االنتفا  بها.

 .  (1)نشر الصح فة في ذكر الصح و من أقوال أئمة الجرح والتعدي  في أدي حن فة  .23
ألفه الشيخ مقبل لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل ردًا على أولئك وقد  ،وهو عبارة عن مجلد واحد

مع ما أن يج ىفرأ ،-رحمه الله  – الذين يشللللللللللللنعون على من تكلم وجرح في أبي حنيفة
 صح باألسانيد الصحيحة من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة.

 .  (2)المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلو  .24
سلللؤال في المصلللطلح مع  211شلللتمل على أكثر من اوهو عبارة عن مجلد واحد، 

 وعلم الحديث ومير ذلك. ،محاضرات في البحث واالستفادة من الكتب
 .  (3)غارة الفص  على المعتدين على كتب اِلعل   .25

 لىللللللللللللل عرحمه الله للللللللللللل الشيخ مقبل فيه  عبارة عن كتا  متوسه )مالف( رد   وهو
 ،" ظاهرها الصلللللللللللللحة أحاديث معلة" انتقد أربعة أحاديث من كتا   الذي أحلد الباحثين

 .وتضمن انتقاده جرأة واستخفافًا بعلماء الحديث المتقدمين
 في الفقه   .د

 .  (4)مما ل س في الصح ح ن الجامع الصح و   .26
الصلللحيح المسلللند " وهو في األصلللل كتا   ،ن سلللتة مجلداتعبارة ع وهذا الكتا 

 على األبوا  يرتبهلكن الشللليخ لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل رأى أن   ،" مما ليس في الصلللحيحين
 الفقهية حتى يستفيد منه المتخصص في الحديث وميره.

   .(0)رياض الجنة في الرد على أعداء السنة  .27
عالج فيه قضلللللللللللللايا واقعية وحذر فيه من وقد  ،عبلارة عن مجللد واحلد وهلذا الكتلا 

به ورد على بعض شللللللللللللل ،وحذر من التقليد وبين سلللللللللللللوء عاقبته ،خطورة الفتوى بغير علم
لى عووضلللللللللع اليد اليمنى  ،وكذلك تضللللللللمن الكتا  أبحاثًا فقهية في التأمين ،(6)الشلللللللليعة

 على خير العمل. ي  اليسرى، وبدعة اآلذان بح
                                                 

 هل.1411وقد طبعت هذا الكتا  دار الحديث بدماج في اليمن سنة  (1)
 هل.1420سنة  –فيما وقفت عليه  –بعات، آخرها وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن عدة ط (2)
 هل.1432سنة  –فيما وقفت عليه  –وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن عدة طبعات، آخرها  (3)
 هل.1416وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة ابن تيمية في القاهرة سنة  (4)
 هل.1429سنة  –فيما وقفت عليه  –وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن عدة طبعات، آخرها  (0)
الشللللللللليعة اإلمامية االثناعشلللللللللرية هم تلك الفرقة من المسللللللللللمين الذين زعموا أن عليًا هو االحق في وراثة الخالفة دون  (6)

هم اإلمامية ألنهم جعلوا من اإلمامة القضللية األسللاسللية الشلليخين وعثمان رضللي الله عنهم أجميعن، وقد أطلق علي
التي تشللغلهم وسللموا باالثنى عشللرية ألنهم قالوا باثني عشللر إمامًا دخل آخرهم السللردا  بسللامراء على حد زعمهم. 
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 .  (1)الجمع د ن الصالت ن في السفر  .28
ي جمع بين البحث الحديثوقد  ،عظيم الفائدةوهو عبارة عن كتيب صلللللللغير الحجم 

 وبيان المسائل الفقهية المتعلقة بالجمع بين الصالتين في السفر.
 .  (2)شرع ة الصالة في النعال  .29

رحمه  –جمع فيه الشلللللليخ  وقد ،عظيم الفائدة عن كتيب صللللللغير الحجم وهو عبارة
 ما وقف عليه من األحاديث التي تدل على شرعية الصالة في النعال. -الله 

   .(3)تحريم الخماب بالسواد  .31
ا تحريم الخضا  بالسواد لمالشيخ مقبل للللللللللل رحمه الله للللللللللل وهو بحث مختصر بب ن 

 ،الواردة في صللللللحيح مسلللللللم أنها ثابتة (4) ()وجنبوه السللللللواد أن لفظةوبين  ،فيه من الغش
 وذكر لها شواهد كثيرة. ،ومير مدرجة

                        تحفيييية الشيييييييييييياب الربيييياني في الرد على اإلمييييام محمييييد دن علي الشييييييييوكيييياني في   .31
 .(0)شأن اإلستمناء

 بلوغ المنى" وهي رسللللالة صللللغيرة طبعت مع كتا  اإلمام الشللللوكاني الذي أسللللماه 
إلى جواز االسلللللللتمناء، وتعقبه فيه  (6)وقد ذهب اإلمام الشلللللللوكاني ،" االسلللللللتمناءفي حكم 

ية عالج وكيف ،وأضرارها الصحية واالجتماعية ،حرمتهامبينًا  لللللللل رحمه اللهلللللللل الشيخ مقبل 
 هذه الظاهرة المنتشرة في أوساط الشبا .

                                                 

 كما أنهم القسللللللللم المقابل ألهل السللللللللنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يعملون لنشللللللللر مذهبهم ليعم العالم
 .24/  1اإلسالمي. انظر: الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة، 

وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة دار اآلثار في اليمن مع رسلللللللائل علمية للشللللللليخ تحت عنوان " مجموعة رسلللللللائل علمية  (1)
 هل. 1432ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي "، سنة 

دار اآلثار في اليمن مع رسلللللللائل علمية للشللللللليخ تحت عنوان " مجموعة رسلللللللائل علمية وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة  (2)
 هل. 1432ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي "، سنة 

وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة دار اآلثار في اليمن مع رسلللللللائل علمية للشللللللليخ تحت عنوان " مجموعة رسلللللللائل علمية  (3)
 هل.1432وادعي "، سنة ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي ال

( من حديث جابر 0456(، برقم )24صلللللللحيح مسللللللللم، كتا : اللباس والزينة، با : في مخالفة اليهود في الصلللللللبغ ) (4)
بن عبدالله، قال: ُأتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسللله ولحيته كالثغامة بياضلللًا، فقال رسلللول الله صللللى الله عليه 

 وسلم: ميروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد.
 هل.1423الرسالة دار اآلثار في اليمن سنة  وقد طبعت هذه (0)
هو اإلملام محملد بن علي بن محملد بن عبلداللله الشللللللللللللللوكلاني: فقيله مجتهلد من كبلار ُعلملاء اليمن، لله مؤلفلات نافعة  (6)

منها " نيل األوطار شلللللرح منتقى األخبار" و " البدر الطالع بمحاسلللللن من بعد القرن السلللللابع " وميرها، توفي سلللللنة 
 هل.1201

 .  291/  6ظر: الزركلي: األعالم، ان
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 متنوعات:   .هي
 .  (1)غارة األشرطة على أه  الجه  والسفسطة . 32

 رحمه الله – وهو كتا  مكون من مجلدين وهو عبارة عن أشلللرطة سلللمعية للشللليخ
ألقلاهلا على طلبلة العلم تشلللللللللللللتملل على ردود على قوم ينكرون العلوم النلافعة وينفرون  -
ن ، وتضللللللللللللموينكرون الحقائق وال يبالون بمخالفة الكتا  والسلللللللللللنة وسلللللللللللللف األمة ،عنها

الكتا  أيضلللللللًا أسلللللللئلة وجهت للشللللللليخ من بلدان مختلفة في مواضللللللليع متنوعة وقد أجا  
 .-رحمه الله  –عليها 

 .  (2)قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد  .33
وهو عبارة عن أشرطة سمعية للشيخ لللللللللللل رحمه الله ل  ،وهو كتا  مكون من جزئين

                وأسلللللللللللللئلة ألقيت على الشللللللللللللليخ ،وخطب منبرية ،وفقهية ،ع مختلفلة دعويلةيفي مواضللللللللللللل
 فأجا  عنها.

 .  (3)تحفة المج ب على أسئلة الحاضر والغريب  .34
ئل  فهو ،وهو كتا  من مجلد واحد يشلللبه سلللابقيه عبارة عن محاضلللرات وفتاوى سلللُ

 من أماكن مختلفة وبلدان شتى.  -رحمه الله  – عنها الشيخ
 .  (4)إجابة السائ  عن أهم المسائ   .35

يشلللللللللتمل على األسلللللللللئلة التي كانت تعرض على  وهو ،وهو عبارة عن مجلد واحد
             شلللللليخال فعزمالشلللللليخ عقب المحاضللللللرات في المدن اليمنية أو ترد عليه من خارج اليمن، 

وكان الحامل له على تدوينها هو  ،وتتبعها من األشلللللللللللرطة ،نهايعلى تدو  -رحمه الله  –
تا  فلعل هذا الك ،أجا  عنها الشلللللليخ أكثر من عشللللللرين مر ةكثرة األسللللللئلة المكررة التي 
 يسّد بعضًا من الفراغ.

 .(0).  المصارعة36
اشلللللللتمل على بعض الخطب والمحاضللللللللرات التي وقد  ،وهو عبارة عن مجلد واحد

 ألقاها الشيخ ل رحمه الله ل ثم ُفرمت وفيه مجموعة من الفتاوى في مواضيع مختلفة.
 .  (6)المحاضرات والخطب السن ة .  الفواكه الجن ة في37

                                                 

 هل.1419وقد طبعت الكتا  دار الحرمين في القاهرة سنة  (1)
 هل.1413وقد طبعت الكتا  دار الحديث بدماج في اليمن سنة  (2)
 هل.1423وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (3)
 هل.1421وقد طبعت هذا الكتا  دار الحرمين في القاهرة سنة  (4)
 هل.1420وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن سنة  (0)
 هل.1411وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة دار القدس في اليمن سنة  (6)
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اشتمل على خطب ومحاضرات ألقاها الشيخ للللللللللللل رحمه الله ل  وقد ،وهو مجلد واحد
 وهو ينتقل في رحالته الدعوية إلى أكثر المدن اليمنية.

 .  (1).  تحريم تصوير ذوات األرواح38
وهو بحث جمع فيه الشيخ للللللل رحمه الله للللللل األحاديث التي تدل على تحريم تصوير 

وقد توصللللللل إلى تحريم  ،ومي ز صللللللحيحها من ضللللللعيفها ،وخرجها وحققها ،ذوات األرواح
 عموم صور ذوات األرواح.

 .  (2).  إقامة ال رهان على ضاللت ع دالرح م الطحان39
الرحيم الطحان، طبع هذا الكتا  مسللللللللللللتقاًل، ثم ألحقه  وهو رد على الشلللللللللللليخ عبد

 ونصائح.الشيخ مقبل ل رحمه الله ل بكتا  فضائح 
 .  القول األم ن في د ان فمائو المذدذد ن. 41

وهلذا الكتلا  لم أقف عليله، ولكني قرأت أنه من الكتب التي توقف الشللللللللللللليخ مقبل 
 .(3)أكثر مادة هذا الكتا  تراجع عنعن إعادة طبعها وذلك ألنه 

 .  (4)وصاحب العدين العالدي.  قرة الع ن بأجوبة 41
وجهت للشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل في مواضيع مختلفة وهو كتا  عبارة عن اسئلة 

 ومير ذلك. ،ودعوية ،وفقهية ،عقدية
 .  (0)مق   دن هادي الوادعي ع د الرحمن.  ترجمة أدي 42

ب من بخه يده تلبية لطل اوهو كتا  عبارة عن ترجمة للشيخ للللللل رحمه الله للللللل كتبه
 الشيخ المؤرخ العالمة محمد بن علي األكو .

 .  (6)على شرح الحوادث .  ال اعث43
وهو كتا  شلللللرح فيه الشللللليخ بعض الحوادث التي تعر ض لها في أثناء الدعوة إلى 

جنو   فيالتي كان من آخرها قبل وفاته التفجير الذي حصلللللللللللللل في جامع الرحمن  ،الله
 .-رحمه الله  –للشيخ أثناء محاضرة  اليمن

                                                 

وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة دار اآلثار في اليمن مع رسلللللللائل علمية للشللللللليخ تحت عنوان " مجموعة رسلللللللائل علمية  (1)
 هل. 1432هادي الوادعي "، سنة ألبي عبد الرحمن مقبل بن 

 هل. 1419وقد طبع ضمن كتا  " فضائح ونصائح " التي طبعته دار الحرمين بالقاهرة سنة  (2)
 .161أم عبدالله الوادعية: مرجع سابق، ص  (3)
 هل.1411وقد طبعت هذا الكتا  دار القدس في اليمن سنة  (4)
 هل.1422وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (0)
 هل.1420وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة صنعاء األثرية في اليمن سنة  (6)
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 .(1)م المسألةذ.  44
رحمه الله لللللللللللللللللللل األحاديث التي تحث على  وهو بحث جمعق فيه الشلللللليخ مقبل لللللللللللللللللللل

 ُتحرُِّم سؤال الناس لغير حاجة.و  ،الصدقة
 .  (2).  مقت  الش   جم   الرحمن األفغاني45

 – فيه نبذة عن مقتل الشللليخ جميل الرحمن األفغاني صلللغير وهو عبارة عن كتيب
يخ عداوة الشلللوأضلللاف إليها الشللليخ توضللليحًا حول كلمة وهابي ألنه قد بلغ  ،-رحمه الله 
 .للوهابية في ذلك الوقت األفغان

 .  (3).  فمائو ونصائو46
وهو عبارة عن كتا  فيه بيان لفضلللللللللللللائح بعض المخالفين الذين اختلف الشللللللللللللليخ 

واإلقبال على العلم  ،والصلللللللللللبر عليها ،نصلللللللللللائح ألهل السلللللللللللنة بالدعوة إلى اللهو معهم، 
 والتعليم.

 باز.  ادن.  اإليجاز عن ترجمة ومراثي الش   47
وهو عبارة عن ترجمة مختصلللرة مع مراثي من النثر والشللللعر ل مام عبدالعزيز بن 

وقللد طبع بللاسلللللللللللللم             ،خ وطلبللة العلم بللدار الحللديللث بللدمللاجبللاز رحملله الللله والكتللا  للشلللللللللللللي
 .(4)" الديباج"

 .(0)لنسف جامعة اإليمان .  ال ركان48
وهو كتا  ألف ه الشلليخ مقبل وهو في أصللله عبارة عن أشللرطة ثم ُفرمت ثم قّدم 

ن م فيها الشلللللليخ مخالفات شللللللتمل على تحذير من جامعة يمنية رأىاوقد لها بمقدمة، 
 ه وحسب اجتهاده.وجهة نظر 

 :كتاب للش   مفقود
 .(6)الكفاح آلصار النكاح.  49

 :وهو مخطوط –رحمه الله  –كتاب توفي الش   
 الجامع الصح و في التفس ر.  .51

                                                 

وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة دار اآلثار في اليمن مع رسلللللللائل علمية للشللللللليخ تحت عنوان " مجموعة رسلللللللائل علمية  (1)
 هل. 1432"، سنة ألبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي 

 هل. 1421وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (2)
 هل. 1419وقد طبعت هذا الكتا  دار الحرمين بالقاهرة سنة  (3)
 .163انظر: أم عبدالله الوادعية: نبذة مختصرة من نصائح والدي، ص  (4)
 هل. 1432وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (0)
 .161انظر: أم عبدالله الوادعية: نبذة مختصرة، ص  (6)
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 ة عن أعمال الشللليخ التيالوادعيعبد الله أم  –رحمه الله  –سلللئلت ابنة الشللليخ 
) " الجامع الصلللللللللللللحيح في التفسللللللللللللللير" كان يجمع فيه ثم مرض  :؟ فأجابتلم يكملها
 .  (1) ( -رحمه الله  –ووافته المنية قبل إكماله  ،وسافر

 وشروحاته بعد وفاته:كتب جمعت كالم الش   وفتاويه 
 .(2).  التعل قات الحسان على مقدمة لسان الم زان51

 .بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعيعبد الله وقد اعتنى به وعلق عليه أم 
 .(3).  الس ر الحث ث شرح اختصار علوم الحديث52

ن بن محمد بعبد الله وقد اعتنى به وفرمه من األشلللللرطة وعلق عليه أبو عمر 
 الحمادي.عبد الله 

 .(4).  الفتاوى الحديث ة لعالمة الديار ال من ة53
 وقد جمعها ورتبها نور الدين بن علي السدعي الوصابي.

 .(0)بشائر الفرح دتقريب فوائد اإلمام الوادعي في علم الرجال والمصطلو.  54
 .بن عيسى الموري عبد الله وقد جمعها ورتبها أبو رواحة 

 .(6)إرشاد الوعاة آلراء اإلمام الوادعي في جماعة من الرواة .  55
 وقد جمعها ورتبها سامي بن صالح بن عوض باقطيان.

 .(5)إعالم األج ال بكالم اإلمام الوادعي في الفرق والكتب والرجال.  56
الخوخي ومجموعة من  عبد الله سلللللللللللليم بن  عبد الله وقد جمع ذلك ورتبه أبو 

 طلبة العلم.
األجوبة السييييييييديدة في فتاوى العق دة لعالمة ال من ومحدثها بق ة األماث  ونسيييييييي  .  57

 .(1)مق   دن هادي الوادعي ع د الرحمناألفاض  أدي 
 جمعها ورتبها أبو طالب محسن باعلوي وأبو المنذر عوض باوزير.

 .(9)جهود الش   مق   الوادعي في تقرير عق دة السلف والرد على المخالف ن.  58
                                                 

 .169المرجع السابق، ص (1)
 هل.1431وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (2)
 هل.1421وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (3)
 هل.1431وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (4)
 هل.1426وقد طبعت هذا الكتا  دار اإلمام أحمد للنشر والتوزيع في القاهرة سنة  (0)
 هل.1434وقد طبعت هذا الكتا  دار المستقبل للنشر والتوزيع في القاهرة سنة  (6)
 هل.1429وقد طبعت هذا الكتا  دار اآلثار في اليمن سنة  (5)
 هل.1423ة وقد طبعت هذا الكتا  مكتبة اإلدريسي في اليمن سن (1)
 وقد طبعت هذا الكتا  دار الناشر المتميز للطباعة والنشر والتوزيع في الرياض. (9)
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 األولالمطلب 

 اإللزامات والتت ع :تحق ق كتادي
                 كتلللا  اإللزاملللات وكتلللا  التتبع ألفهملللا اإلملللام الحلللافظ أبو الحسلللللللللللللن علي بن عمر بن مهلللدي 

أنها على شلللللللللرط الشللللللللليخين  (1)الدارقطنيفكتا  اإللزامات عبارة عن أحاديث يرى الحافظ  ،الدارقطني
ل على شلللللللللللتماأو على شلللللللللللرط أحدهما ولم يخرجاها، وقد بلغت سلللللللللللبعين حديثًا، وأما كتا  التتبع فقد 

ان كتابان عظيمفهما  ،ويرى أن لهلا عللة اللدارقطنيحلديلث من أحلاديلث الصلللللللللللللحيحين انتقلدهلا  ملائتي
لبخاري صلللللللحيح ا -عز وجل  -أصلللللللح كتابين بعد كتا  الله ألنهما يتحدثان عن  ،بهماهتم الُعلماء ا 

في صللللللللدد اختيار موضللللللللو  لنيل درجة   - رحمه الله -وصللللللللحيح مسلللللللللم، ولما كان الشلللللللليخ مقبل 
ورأى  ،همابليقوم بتحقيقهما فُأعجب  هذان الكتابانالماجسللللللللللتير من الجامعة اإلسللللللللللالمية ُعرض عليه 

 لها الرحال. فيهما فوائد ُتشد  أن 
جهد في تحقيقه لكتابي اإللزامات والتتبع بال –رحمه الله  – من أشللللرف وناقش الشلللليخوقد شللللهدق 

انت قوانين لو ك)حتى يقول مشلللرفه الشلللليخ السللليد محمد الحكيم المصللللري:  ،العظيم الذي بذله في ذلك
ادة بهذه الرسلللالة، لشلللجعته على أن يتقدم لشلللهالجامعة تتيح منح هذا الطالب شلللهادة الدكتوراه من اآلن 

 الدكتوراه بها مباشرة ال شهادة الماجستير.
وال نفرض إعطلللاء الللدكتوراه للشللللللللللللليخ مقبلللل، وإنمللا نتقللدم بلللاقتراح، أملتللله علينلللا الظنون وهو أن 

د بحال من الرسلللللللالة حوالي سلللللللتمائة صلللللللفحة، ورسلللللللالة الماجسلللللللتير ال يصلللللللح أن تصلللللللل إلى هذا الح
 .(2) (األحوال

وهو الدكتور أكرم ضللللللللياء العمري: )الطالب  –رحمه الله  –لشلللللللليخ عن اوقال أحد المناقشللللللللين 
أصلللول وفقهه للحديث فقه طيب، ومعرفته ب، مقبل بن هادي يمتاز بإطالعه الواسلللع على دواوين السلللنة

ث، ألحاديث اإللزامات والتتبع طريقة أهل الحدي هتجيدة، وقد سلللللك في مناقشلللل حديثيةقواعد الصلللناعة ال
من جمع الطرق والنظر في األسلللللللللللللللانيلللد، والحكم على الرجلللال بلللأقوال جهلللابلللذة النقلللاد، وتطبيق قواعلللد 

 .(3) حسب أنه قد بلغ في ذلك مستوى طيبًا(أالمصطلح في التصحيح والتضعيف، و 
جُد للكتابين يجد مصلللداقق ما قاله مشلللرفه ومناقشللله، سلللي –رحمه الله  –والذي يقرأ تحقيق الشللليخ 

                - رمم سلللللللللللللعللللة حفظلللله – الللللدارقطنيتللللارة ينبري لبيللللان أوهللللام  –رحملللله الللللله  -الشللللللللللللليخ مقبللللل 
                                                 

هو اإلمام الحافظ المجود، شلللليخ اإلسللللالم، علم الجهابذة، أبو الحسللللن، علي بن ُعمر بن أحمد بن مهدي بن مسللللعود  (1)
بن النعملللان البغلللدادي، فهو من أئملللة اللللُدنيلللا، انتهى إليللله الحفظ ومعرفلللة عللللل الحلللديلللث ورجلللالللله، مع التقلللدم في 

 هل.310ازي، وأيام الناس، ومير ذلك، توفي سنة القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، واالختالس، والمغ
 .405 – 16/449انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 

 .05معمر القدسي: مرجع سابق، ص  (2)
 .00المرجع السابق، ص  (3)
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            ه رحملل -منهللا أنلله قللال  ،أوهللام في التتبع - رحملله الللله – الللدارقطنيوقللد حصللللللللللللللل ل مللام  ):فيقول
ن ، أعبد الرحمنبي أعن أبيه عن شللللللعبة عن أبي إسللللللحاق، عن  عبدان: وأخرج مسلللللللم حديث -الله 

 عثمان أشرف عليهم.
 –سلللللللللما م –وأخرج يعني  :رحمه الله الدارقطنيثم قال والحديث في البخاري وليس في مسلللللللللم 

)خيركم من تعلم القرآن وعلملله( والحللديللث في البخللاري وليس في  :حلديللث الثوري وشلللللللللللللعبللة عن علقملة
 .(1)(مسلم

بها البخاري ومسللللللللللللللمًا وهي ليسلللللللللللللت على  ألزمفي أحاديث  الدارقطنيوتجده تارة يتعقب اإلمام 
 مثال ذلك: 2شرطهما

إخراج حديث الحسلللللللن عن أحمد بن جقزء:  (3)) ويلزمه:في كتابه اإللزامات الدارقطنيقال اإلمام 
 ب اد بن راشد، عن الحسن.من حديث عق .مما يجافي إن كنا لناؤي لرسول الله 
ر ما عب اد بن بشلللللللل ألن)والحديث ليس على شللللللللرط الُبخاري، :–رحمه الله  –قال الشلللللللليخ مقبل 

( والظللاهر أن حللديثلله ال ينزل 412ص ) ،روى للله البخللاري إال في المتللابعللات، كمللا في مقللدمللة الفتح
 .(4) عن الحسن، والله أعلم(

               الكتللا بجوا  عللام عن كتللا  اإللزامللات في آخر  –رحملله الللله  –وقللد أجللا  الشللللللللللللليخ مقبللل 
فينبغي أن ُيعلم أنهملللا لم يلتزملللا إخراج جميع  (اإللزاملللات)وبعلللد االنتهلللاء من ) :رحمللله اللللله –فقلللال 

                                                 

 .10هل، ص 1433، صنعاء، دار اآلثار، 4الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ط  (1)
)قال الحافظ جمال الدين المزي: إذ قالوا على شرط البخاري ومسلم أن ذلك مخرج  –رحمه الله  –قال الزركشي  (2)

على نظير رجال الصحيحين، وبهذا جزم النووي وميره، فقال: المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على 
لواجب اعتباره لفهم شرط فا، وقال الشيخ عبد الله الجديع: (1/205ما ذكرنا( النكت على مقدمة ابن الصالح، )

 الشيخين فيما انتقياه أمور أهمها:
أواًل: أن يالحظ أنهما يخرجان للراوي أصواًل ومتابعات وشواهد، فمن خرجا له في مير األصول، فليس على 

 شرط الصحيح.
 ن ثانيًا: أنهما يخرجان حديث الراوي عن بعض شيوخه، وال يخرجانه عن شيخ معين مع ثقة ذلك الشيخ؛ لكو 
 الراوي عنه ضعيفًا فيه، وذلك كسفيان بن حسين خرجا له ما لم يكن من حديثه عن الزهري؛ ألنه كان ضعيفًا فيه.

ثالثًا: يخرجان للشيخ في بعض حديثه ضعف، فينتقيان منه ما هو محفو  دون سائره، كتخريجهما إلسماعيل 
 بن أبي أويس وشبهه.

 ين بالتدليس ما ثبت أنهمرابعًا: يخرجان من روايات الثقات الموصوف
 ديثتحرير علوم الح) لم يدلسوا فيه، أو الذين اختلطوا في أواخر أعمارهم، ما ثبت أنه ليس مما ضر به االختالط.

1/119 – 191.) 

 أي اإلمام البخاري. (3)
 .116المرجع السابق، ص  (4)
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لم أخرج في هلذا الكتلا  إال صلللللللللللللحيحًا وما تركت من  –رحمله اللله  –الصلللللللللللللحيح، فقلد قلال الُبخلاري 
 ( وصرح مسلم أنه ليس كل صحيح أخرجه.5الصحيح أكثر كما في )مقدمة الفتح( ص )
(: ولم يحكما وال واحد منهما أنه لم يصللللللح من الحديث 2وقال الحاكم في أول المسلللللتدرك ص )

   ير ما أخرجه.م
 ( 1).(واللله أعلم –رحمله اللله  – اللدارقطنيمللا ألزمهملا  –رحمهملا اللله  –فعلى هلذا فال يلزمهملا 

البخاري ومسللللللمًا اإلخراج عن رجال من الصلللللحابة صلللللحت أحاديثهم ومع ذلك  الدارقطنيوألزم اإلمام 
رحمه الله: )ِذكُر أحاديث رجال من الصللللحابة رضللللي الله عنهم رووا عن  –لم يخرجا لهما شلللليئًا فقال 

حاح ال مطعن في ناقليها، ولم ُيخرجا ِمن أحاديثهم شللللللللللللليئًا، النبي  ، ُرويلت أحاديثهم ِمن وُجُوه صلللللللللللللِ
 .(2)..(.فيلزم إخراجها على مذهبهما

 –أسللللللللماء أولئك الصللللللللحابة ومقن روى عنهم، وقد درس الشلللللللليخ مقبل  الدارقطنيثم ذكر اإلمام 
أن بعضلللللها صلللللحيح على شلللللرط الشللللليخين أو على  - رحمه الله - تلك األحاديث وبين –رحمه الله 

ا مشللرط أحدهما وبعضللها صللحيحة لكن ليسللت على شللرطهما، بل بين أن بعض األحاديث التي ألزمه
 ك.هي أحاديث ضعيفة، وإليك األمثلة على ذل

 حديث على شرط الش خ ن ولم يخرجا له: :مثال
وقى عنه الشللللللعبي وأبو ةبن جناد )ُحبشلللللللي: الدارقطنيقال اإلمام                رحمنعبد ال هابنو  إسلللللللحاق، رق

 بن ُحبش(.
السلللللللللللللابق: )قال اإلمام أحمد في  الدارقطنيعلى كالم  قاُمعلِّ  –رحمه الله  –قال الشللللللللللللليخ مقبل 

أبي ُبكير، قال حدثنا إسللللرائيل، عن أبي إسللللحاق،  وابن( حدثنا يحيى عن آدم 164ص  4مسللللنده )ج 
سلللللول قال ر  :عن ُحبشلللللي بن ُجناده، قال يحيى بن آدم السللللللولي، وكان قد شلللللهد يوم حجة الودا ، قال

أبي ُبكير: )ال يقضلللللللللللللي عني  ابنوقال  (علي إال أنا أو يِ علي ِمن ي وأنلا منله، وال يؤدي عنّ ): اللله 
 دينًا إال أنا أو علي(.

 .(3)قال الشيخ مقبل: )والحديث على شرط الشيخين(
 .له احديث على شرط أحدهما ولم ُيخرج :مثال

حمه ر  –:)هرماُس بن زياد، روى عنُه عكرمة بن عمار، قال الشلللللللليخ مقبل الدارقطنيقال اإلمام 
( 410ص  3قللال اإلمللام أحمللد رحملله الللله )ج )السللللللللللللللابق:  الللدارقطنيمعلقللًا على كالم اإلمللام  –الللله 

حدثنا يحيى بن سللللعيد، عن عكرمة بن عمار، قال حدثني الهرماس بُن زياد الباهلي: رأيُت رسللللول الله 
 .)يخطب على راحلته يوم النحر بمنى 

                                                 

 .061المرجع السابق، ص  (1)
 .131المرجع السابق، ص  (2)
 .103المرجع السابق، ص  (3)
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وأقول: الحديث  (1)ن  سلللللللللنده صلللللللللحيح.. وقال الحافظ في"اإلصلللللللللابة" إ.الحديث أخرجه أبو داود
 .(2)(على شرط مسلم

 حديث ل س على شرطهما ولكنه صح و: :مثال
يٍد، عن اللدارقطنيقلال اإلملام  قال  (راءالحو  أبي: )الحسلللللللللللللن بن علي بن أبي طلاللب، حلديلُث ُبرق

حدثنا وكيع، حدثنا يونس  (199ص  1)ج  –رحمه الله  –قال اإلمام أحمد ) الشللللللللللللليخ مقبلل ُمعلقلًا: 
لولي  علمني  :الحوراء عن الحسللللللن بن علي، قال أبيعن بن أبي إسللللللحاق عن ُبريد بن أبي مريم السلللللل 

هدني في من هديت، وعافني في من عافيت، ا أُقولُهن  في قنوت الوتر: )اللهم كلماٍت  رسلللللللللللول الله 
قضلللى عليك، ي وال يُ قضللليت، فإنك تقضلللوتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شلللر  ما 

 واليت، تباركت ربنا وتعاليت(. من إنه ال يقِذل
 إسنادين إلى بريد. لهثم ذكر 

 أبيو الحلديلث ليس على شلللللللللللللرطهما، فإنهما لم ُيخرجا لبريد  :وأقول ...الحلديلث أخرجله أبو داود
رمللذي وميره ولكن (: صلللللللللللللححلله الت143ص  3الحوراء وإن كللانللا ثقتين، وقللال الحللافظ في "الفتح" )ج 

 .(3)(ليس على شرط البخاري 
   :حديث ل س على شرطهما ولكنه حسن :مثال

دامللله بن  بن عملللار، روى عنللله أيمُن بن نلللابلللل، وقلللد أخرج               عبلللد اللللله قلللال اإلملللام اللللدارقطني:)قلللُ
 عنه البخاري(.

( حدثنا موسلللللى بن طارق 412ص  3) قال اإلمام أحمد رحمه الله )ج :قال الشللللليخ مقبل معلقاً 
أبو قرة الز بيدي من أهل الُحصللللليب وإلى جانبها ِرمقع وهي قرية أبي موسلللللى األشلللللعري، قال أبي: وكان 
أبو قر ة قاضللللللللليًا لهم باليمن، قال: حدثنا أيمن بن نابل أبو عمران، قال: سلللللللللمعت رقُجاًل من أصلللللللللحا  

رمى جمرة العقبة يوم النحر،  لللللللللللل يقول: رأيُت رسول الله  عبد الله له ُقدامقة يعني ابن ُيقال  النبي 
ٍر وال طرٍد، وال إليك  4زادني سللللللفيان الثوري في حديث أيمن هذا على ناقة صللللللهباء :قال أبو ُقر ة بال زجة
 إليك.

 ثنا وكيع، ثنا أيمن بن نابل به، ثم ذكر له طريقين إلى أيمن.
( وقال: صلللللللللللحيح على شلللللللللللرط البخاري ولم 466ص  1.. والحاكم )ج .الترمذي والحديث رواه 

(، وقللال: هللذا حللديللث للله طرق عن أيمن بن نللابللل وقللد احتج اإلمللام محمللد 015ص  ،4يخرجللاه و)ج 
بن إسلللللماعيل بأيمن بن نابل في "الجامع الصللللللحيح" وقال الترمذي: هذا حديث حسللللللن صللللللحيح، وإنما 

                                                 

 .011هل، ص 1412، بيروت، دار الجيل، 1، ط 2ابن حجر: اإلصابة، ج  (1)
 .116الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (2)
 .191 – 195المرجع السابق، ص  (3)
ًبا قال الفيومي:  (4) هق ِهبق صق صق ِر وق عة ِمرقاُر الش  ُهوبقُة احة بقُة وقالص  هة ُنةثقى ...الص  ُب وقاألة هق بقاءُ  فقالذ كقُر أقصة هة المصباح ) .صق

 (235/ 0المنير في مريب الشرح الكبير )
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وهو حلديللث حسلللللللللللللن صلللللللللللللحيح، وأيمن بن نلابللل هو ثقلة عنلد أهللل  ُيعرف هلذا الحلديلث من هلذا الوجله
 هل. 1الحديث. 

وأقول: الحديث ليس على شللللللللللرطهما، فإن مسلللللللللللمًا لم يخرج أليمن بن نابل، والبخاري أخرج له 
 .(2)" و مقدمة الفتح(1)حديثًا واحدًا متابعة كما في "تهذيب التهذيب

 .(4)لحديث حسن(":إنه صدوق يهم، فا(3)وقد قال الحافظ في "التقريب
 حديث ل س على شرطهما د  هو ضع ف: :مثال

نظقلللة بن الر بيع، رواه أبو الزِّنللاد، عن ُمرقِّ الللدارقطنيقللال اإلمللام  بللاُح بُن الربيع أخو حق بن  ع: )رق
 صيفيِّ عنه(.

( حللدثنللا أبو عللامر 411ص  3رحملله الللله )ج  -قللال اإلمللام أحمللد)قللال الشللللللللللللليخ مقبللل معلقللًا: 
ن بالزنلللاد قلللال: حلللدثني المرققع  أبيعن  عبلللد الرحمنحلللدثنلللا المغيرة بن  :عمرو قلللالعبلللدالمللللك بُن 

ي مزوة ف أنه أخبره أنه خرج مع رسلللللللللللول الله ،أخي حنظلة الكاتب صللللللللللليفي، عن جده رباح بن الّربيع
على امرأة مقتولة ّمّما أصللللابت  زاها وعلى ُمقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصللللحا  رسللللول الله م
ة، فوقفوا ينظرون إليهلا ويتعجبون ِمن خلِقهللا حتى لحقهم رسلللللللللللللول اللله الُمقل مللق  فللانفرجواعلى راحلتلله  دِّ

ه: )ال إلحق خالدًا فقل ل :فقلال: )ملا كلانلت هلذه لتقلاتل( فقال ألحدهم عنهلا، فوقف عليهلا رسلللللللللللللول اللله
 تقتلون ُذرية وال عسيفا(.

ر، وقد صلللليفي شلللليئًا، بل لم يوثقه معتبوالحديث ليس على شللللرطهما ألنهما لم يخرجا لمرقع بن 
 .(0)(روى عنه جماعة والذي يظهر لي أن الحديث ال يرتقي إلى الحسن

ا مللا جلل)وبعض هللذه اإللزامللات قللد خر   :الفللائللدة من كتللا  اإللزامللات فقللال –رحملله الللله  –ن وبي  
ث فإن الحدييغني عنهملا من طرق أخرى، عن صلللللللللللللحلابلة آخرين وليس معنى ذللك أنله ال فلائلدة فيها، 

حديث إذا لم ن الإزداد قوة، حتى قال إبراهيم بن سلللللللللللعيد الجوهري: او  هطرقه دلت على ثبوت تكلما كثر 
 .(5)(6) "الميزان" ِمنمائة طريق فإنني أعتبر نفسي فيه يتيمًا كما في ترجمته  منيكن عندي 

بجوا  إجمللالي يللدل  على  " التتبع" على كتللا   –رحملله الللله  –وكللذلللك أجللا  الشللللللللللللليخ مقبللل 
ي الصللناعة مالب هذه اإلسللتدراكات ف ومم ا ينبغي أن ُيعلم أن  ) :- اللهرحمه  –فقال  ،تتبعه واسللتقراءه

                                                 

 .  344م، ص 1914، بيروت، دار الفكر، 1، ط 1ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج  (1)
 .411م، ص 1916، القاهرة، دار الريان، 1ابن حجر: هدي الساري، ط  (2)
 .  101، الرياض، دار العاصمة، ص 1ابن حجر: التقريب، ط  (3)
 .115 – 116الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (4)
 .195المرجع السابق، ص  (0)
 .30، بيروت، دار المعرفة، ص 1الذهبي: ميزان االعتدال، ج  (6)
 .061الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (5)
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، فُر   ةحللديثيللال.. وليس معنى هللذا أنلله ال قيمللة لالنتقللادات في الصلللللللللللللنللاعللة ،.ال في المتون  ،حللديثيللةال
 (1).(ثابت لديه من طريق أخرى محدث يرحل من أجل سند الحديث الواحد، والمتن 
يوافق "  بعالتت" لكتللا  أثنللاء تحقيقلله  –رحملله الللله  – ويجللُد القللارك للكتللا  أن  الشللللللللللللليخ مقبالً 

 –فيقول (2)حجر واإلمللام النووي  ابنأحيللانللًا في انتقللاداتلله ويخللالف الحللافظ  –رحملله الللله  –  الللدارقطني
ب نصللللللللبا أنفسللللللللهما منصلللللللل –ا الله مرحمه –حجر  ابنومما ينبغي أن ُيعلم أن  النووي و :)–رحمه الله 

حظ أنه ال، لكني أُ ما وجدت سلللللللبيالً  "  الصلللللللحيحين " الدفا  عن ُأحب  المدافع وأما أنا فالله يعلم أنني 
إمللام من أئمللة أهللل السلللللللللللللنللة، وقللد لقللب  –رحملله الللله  –فهو  الللدارقطنيال يجوز لي أن أممه الحللافظ 

وإليك مثااًل على ما أخالف الحافظ فيه: ذكر  (3)" تذكرة الحفا " بلأمير المؤمنين في الحلديلث كملا في 
 :الدارقطني فرسللللللًا يقال له اللحيف، وقال حديث سللللللهل بن سللللللعد أن للنبي  " التتبع"  في الدارقطني

" رجعلت إلى  ثم ،إنلله قللد تلابعلله أخوه عبللد المهيمن :فيلأتي الحللافظ ويقول ،إن فيله ُأبيللًا وهو ضلللللللللللللعيف)
ترجمللة  (0)" الميزان" ، ورجعللت إلى (4)فللإذا الحللافظ يحكم على ُأبي بللأنلله ضلللللللللللللعيف "تقريللب التهللذيللب

للذللك فللإنني  .ي: فيله نظريس بثقللة. ويقول البخلار ل :عبلدالمهيمن فلإذا النسلللللللللللللائي يقول في عبلدالمهيمن
 (6) .من ليس بثقة ال يعتبر بحديثه( وافقت الدارقطني، ألن  
- مه اللهرح –الدارقطني في بعض انتقاداته فقال اإلمام الصللللالح بإصللللابة  ابنوقد أق ر اإلمام 

ومسللللللللللم مندرج في قبيل ما يقطع بصلللللللللحته لتلقي األمة كل واحد من كتابيهما أنفرد به البخاري اما ): 
هي معروفة وميره، و  الدارقطنيبالقبول سلللللللللوى أحرف يسللللللللليرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفا  ك

 (5) .(عند أهل هذا الشأن
 –في بعض المواضللللللللع فقال  –رحمه الله  – الدارقطنيحجر بإصللللللللابة  ابنوكذلك أقر  الحافظ 

لجوا  بل أكثرها ا ،وليسلللللللللللللت كلهلا قادحة: )اللدارقطنيبعلد ذكره األحلاديلث التي انتقلدهلا  –رحمله اللله 

                                                 

 .069المرجع السابق، ص  (1)
هو اإلمام الحافظ األوحد القدوة شلللليخ اإلسللللالم علم األولياء، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شللللرف بن مري الحزامي  (2)

الحوراني الشلللللافعي صلللللاحب التصلللللانيف النافعة التي منها " شلللللرح صلللللحيح مسللللللم " و " رياض الصلللللالحين " و " 
 هل.656األربعين " وميرها كثير، توفي سنة 
   156 – 154هل، ص 1419، بيروت، دار الكتب العلمية، 1،، ط4انظر:الذهبي:تذكرة الحفا ، ج 

 .133/  3الذهبي: تذكرة الحفا ،  (3)
 قال الحافظ في التقريب: )ُأبي بن العباس بن سهل بن سعد األنصاري، فيه ضعف(. (4)

 .121انظر: ابن حجر: التقريب، ص 
 .651/  2الذهبي: ميزان اإلعتدال،  (0)
 .055الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (6)
 .29هل، ص 1416ابن الصالح: علوم الحديث، سوريا، دار الفكر،  (5)
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واليسلللللللللللللير منللله في الجوا  عنللله  ،عنلله ظللاهر والقلللدح فيلله منلللدفع، وبعضلللللللللللللهللا الجوا  عنللله محتمللل
ف  .(1).(تعس 

ر اح الصلللللللللللحيحين كالحافظ  الدارقطنيواألحاديث التي انتقدها اإلمام  جر ح ابنأجا  عنها شلللللللللللُ
 –ل نبرى ل جابة عنها الشللللللللللللليخ مقباواإلملام النووي، إال أن بعض األحلاديلث المنتقدة لم يجيبوا عنها ف

قللال  :الحللديللث فلم ُيجللب عليلله، وإليللك مثللااًل على ذلللك الللدارقطنيوربمللا انتقللد ) :فقللد قللال –رحملله الللله 
عن  ،عن أبي معشلللللللللللر ،عن خالد ،حديث خالد –يعني مسللللللللللللمًا  –وأخرج  –رحمه الله  – الدارقطني
 .. الحديث..واألسود أي عن عائشة كنت أفرك المني ،عن علقمة ،إبراهيم

ا اديث التي لم يجب عنهوهو من األح " التتبع"  هلذا الحلديث الثاني عشلللللللللللللر بعد المائتين من
              تبين لم يإن  البلللا  إذا لم تجمع طرقللله  :النووي، فلللاحتجنلللا إلى جمع طرقللله، إذ قلللال علي بن الملللديني

 .(3) (. فرجعنا إلى الترمذي ومسند أحمد وبعد هذا قررت ما رأيته حقاً (2)خطؤه 
 مثال آخر:

ميد عن حُ  ،)وأخرج مسلللللللم حديث أبي عوانة عن أبي بشلللللللر :قال اإلمام الدار قطني في "التتبع"
 أفضل الصيام بعد رمضان المحرم. :عن أبي هريرة عن النبي  ،الحميري  عبد الرحمنبن 

عبةقال                  رواه عن أبي ِبشلللللللللللر، عن ُحميد الحميري مرسللللللللللاًل عن النبي صللللللللللللى الله ،: خالفه شللللللللللُ
 .عليه وسلم (

وال  4أبو مسللللللللللعود)هذا الحديث من األحاديث التي لم ُيجب  :-رحمه الله  –قال الشلللللللللليخ مقبل 
عبة ،النووي على الدارقطني  بد الله عألن أبا عوانة وهو وضللللاح بن  ،والظاهر أنه ال يضللللره إرسللللال شللللُ

اليشلللللكري حافظ ثقة، فزيادته مقبولة وال سللللليما وقد وصلللللله عبدالملك بن ُعمير عن محمد بن المنتشلللللر 
كملا أخرجله ُمسللللللللللللللم عقلب هذا  ،عن أبي ُهريرة رضلللللللللللللي اللله عنله مرفوعلاً  عبلد الرحمن عن ُحميلد بن

 (0) (...الحديث وأخرجه أبو عوانة في صحيحه
 ابنظ ووافق فيها الحاف الدارقطني –رحمه الله  –وأما المواضللللللع التي خالف فيها الشلللللليخ مقبل 

 حجر أو اإلمام النووي فهي كثيرة جدًا.
 لإلمام النووي: –رحمه الله  –على موافقة الش   مق    :مثال

                                                 

 .412م، ص 1916، القاهرة، دار الريان، 1ابن حجر: هدي الساري، ط  (1)
 .91انظر: ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (2)
 .054الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (3)
ي د بن عبيد الدمشلللقي، مصلللنف كتا  فقال الذهبي: أبو مسلللعود الحافظ المجود البار ، أبو مسلللعود، إبراهيم بن محم (4)

 – 15/225أطراف الصللللللللحيحين، وأحد من برز في هذا الشللللللللأن، مات في سللللللللنة أربع مئة، سللللللللير أعالم النبالء 
229. 

 .202 – 201المرجع السابق، ص  (0)
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عن ابن أبي ليلى عن  ،)وأخرج مسللللللللللللللم من حللديللث الحكم :قللال اإلمللام الللدارقطني في "التتبع"
 .1معقبات ال يخيب قائلهن :كعب مرفوعاً 

 من حديث مالك بن مغول وعمرو بن قيس وحمزة الزيات.
ليم ،زيد بن أبي ُأنيسلللة: وقد تابعهم قال  ،عن الثوري  ،ةوقبيصللل ،وابن أبي ليلى ،وليث بن أبي سلللُ
 .عن منصور

 ،عن الحكم فرويلاه موقوفاً  ،وخلالفهم منصلللللللللللللور من روايلة أبي األحوص وجرير عن منصلللللللللللللور
 .وكذلك رواُه شعبة عن الحكم إال من رواية جعفر الصائغ عن عبدان عنهُ 

عبةألن الذين رفعوه شللللللللليو  ،الموقوف –والله أعلم  –والصلللللللللوا                  ،خ ال يقاومون منصلللللللللورًا وشلللللللللُ
 (.والله أعلم

ثم قللال:  ،جوا  اإلمللام النووي على اإلمللام الللدارقطني –رحملله الللله  –ثم ذكر الشللللللللللللليخ مقبللل 
ألن اللللذين رفعوه جملللاعلللة  ،-رحمللله اللللله  –اللللذي يظهر لي أن الراجح هو الرفع كملللا يقول النووي )

وأيضللللللللللللللًا فقللد جللاء عنهمللا الرفع كمللا قللال  ،أملبهم ثقللات واللللذان وقفللاه وإن كللانللا أوثق فللإنهمللا أقللل عللدداً 
والله  ،وكما تراه في رواية البيهقي والطيالسلللللي وأبي عوانة ،وكما قال الترمذي في منصلللللور ،الدارقطني
 .(2) أعلم(
 للحافظ ادن حجر: –رحمه الله  –: على موافقة الش   مق   مثال

ن ع ،عن النضلللللللللللللر بن أنس ،)وأخرجللا جميعللًا حللديللث قتللادة :قللال اإلمللام الللدارقطني في "التتبع"
وجرير  ،من حديث ابن أبي عروبة ،من أعتق شلللللقصلللللًا وذكر فيه اإلسلللللتسلللللعاء :عن أبي هريرة ،بشلللللير
 .(ح م) .بن حازم

 .عن قتادة ،وأبان بن موسى بن خلف ،تابعهما حجاج بن حجاج :قال البخاري 
فلم يذكرا في  –وهما أثبت من روى عن قتادة  –وقد روى هذا الحديث شلللللللللللللعبة وهشلللللللللللللام  :قال

ال من  ،فجعله من رأي قتادة وقولهم ،ووافقهما وفصلللللل االسلللللتسلللللعاء من الحديث ،الحديث االسلللللتسلللللعاء
عن  ،وقللاللله ُمعللاذ عن هشللللللللللللللام وابن عللامر ،قللاللله المقري عن همللام ،حللديللث أبي ُهريرة عن النبي 

 وهذا أولى بالصوا (. ،هشام
 –بعلد أن ذكر تحقيقًا ماتعًا لهذا الحديث للحافظ ابن حجر  –رحمله اللله  –قلال الشللللللللللللليخ مقبلل 

ملا ترك  فلإنلله ،وبمللا قرره آخلذ ،)فجزى اللله الحللافظ خيراً  :وصلللللللللللللحح كون الجميع مرفوعلاً  –رحمله الللله 
 .(3) ستسعاء والله أعلم(مجااًل للطاعنين في اال

                                                 

 .90 – 0/94: )قال الهروي قال سمرة معناه تسبيحات تفعل في أعقا  الصالة ( انظر: شرح مسلم، النووي قال  (1)
 .359 – 355الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (2)
 .201 – 241الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ص  (3)
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 يكلف العبد أن الحديث هذا في االسللتسللعاء ومعنى العلماء قال)  –رحمه الله  –قال النووي 

 فسلللللره هكذا عتق، إليه دفعها فإذا اآلخر الشلللللريك نصللللليب قيمة تحصلللللل حتى والطلب االكتسلللللا 

 (.باالستسعاء القائلين جمهور
" كللل حللديللٍث ذكره اإلمللام الللدارقطني في "التتبع وفي ختللام هللذا المطلللب ينبغي أن ُيعلم أنلله ليس

 .معناه أنه معل عندُه بعلٍة قادحة
)وليس كلل ما في "التتبع" يرى الحافظ الدارقطني أنه ُمعل  :-رحمله اللله  –قلال الشللللللللللللليخ مقبلل 

 ،على بعض األحاديث أنه ليس في الدرجة الُعليا من الصلللللللحة –رحمه الله  –بل قد ُينبه  ،بعلٍة قادحة
 .(1) عن الهوى( –رحمه الله  –وهذا دليل على ُبعده  ،ثم يعترف بصحتها

 :مثال ذلك
يد عن سلللللللللللللع ،عن ُعبيد الله ،: )وأخرجلا جميعًا حديث يحيى بن سلللللللللللللعيد القطانقلال اللدارقطني

فإنك لم  ،ارجع فصللللللللِّ  :وقول النبي  ،قصلللللللة المسللللللليء صلللللللالته ،عن أبي ُهريرة ،عن أبيه ،المقبري 
 .ُتصل

وعيسلللى  ،بن ُنمير عبد الله و  ،أبو أسلللامة :خالف يحيى أصلللحا  ُعبيد الله كلهم منهم: وقد قال
. ويحيى ..فلم يلللذكروا أبلللاهُ  ،عن أبي ُهريرة ،عن سلللللللللللللعيلللد ،ورووه عن ُعبيلللد اللللله ،وميرهم ،بن يونس
   (2) واللُه أعلم( ،ويشبه أن يكون ُعبيد الله حدث به على الوجهين ،حافظ
 
 

                                                 

 .14المرجع السابق، ص  (1)
 .224 – 223المرجع السابق، ص  (2)
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 الثانيالمطلب 
 أوهام الحاكم التي سكت عل ها الذه يتت ع 

 فهو من الكتب التي ،كتا  مسللللتدرك الحاكم من الكتب التي اشللللتملت على آالف األحاديث
ال يسللللللللتغنى عنها، وهو معروف بالتسللللللللاهل في تصللللللللحيح األحاديث، ولهذا كتابه ملي  باألحاديث 
الضللللللعيفة والمنكرة والموضللللللوعة، وفيه أيضللللللًا أحاديث صللللللحيحة، وقد اسللللللتقرأ اإلمام الذهبي كتا  

ير على ثكثير على شرطهما، وشيء كفي المسلتدرك شيء )المسلتدرك فخرج بهذه الخالصلة فقال: 
شلللللللرط أحدهما، ولعل  مجمو  ذلك ثلث الكتا  بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر 

الح ص إسنادهاعلى شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتا  
ضلللللللللون ذلك أحاديث نحو موفي  ،وحسلللللللللن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتا  مناكير وعجائب

المائة يشللللهد القلب ببطالنها، كنت قد أفردت منها جزءًا وحديث الطير بالنسللللبة إليها سللللماء، وبكل 
 .(1)(ختصرته، ويعوزه عماًل وتحريراً احال فهو كتا  مفيد قد 

ذي للحاكم ثلث الكتا  ال وفال يصللللالذي يظهر لي أنه ) :–رحمه الله  –قال الشلللليخ مقبل و 
 :يقولو  –صللللاحب السلللليرة  – إسللللحاقثر ما يخرج أحاديث محمد بن ال ينتقد عليه فيه، وإال فما أك

في الشلللواهد والمتابعات وهكذا  صلللحيح على شلللرط مسللللم، ومسللللم إنما روى له قدر خمسلللة أحاديث
                 والبخللللللاري لم يخرج .يخرج لنعيم بن حمللللللاد الخزاعي ويقول: صللللللللللللللحيح على شللللللللللللللرط البخللللللاري 

                  للله في الصللللللللللللللحيح سللللللللللللللوى موضللللللللللللللع أو موضللللللللللللللعين كمللا في مقللدمللة الفتح ثم نعيم مختلف فيلله 
 .(2) ه(والراجح ضعف

واختصللللار اإلمام الذهبي الذي أشللللار إليه قد فاته مواضللللع وأحاديث لم يبين ُحكمها وسللللكت 
 –مقبل ، قال الشلللللللللليخيظن كثير من الباحثينعنها، وسللللللللللكوته ال يعتبر إقرارًا ل مام الحاكم كما قد 

.. .هللحاكم علي عليه، فأنا مققر  لم يقل وما سللللللللللللللكت  –رحمه الله  –اإلمام الذهبي : )–رحمله اللله 
الحافظ الذهبي ربما يسلكت على بعض األحاديث، وفي سلندها ضلعيف أو ضلعيف جدًا أو كذا ، 

 فعلى هلذا فاألولى في التعبير أن يقال " ميزان االعتلدال" وقلد ذكر ذلكم الحلديلث في ترجمتله من 
 وسللللللللللللللكت عليه الذهبي، أو لم يتعقبه الذهبي أما وأقره الذهبي :بعد ذكر حكم الحاكم على الحديث

 هو مألوف، فعسللللللللللللللى الله أن يوفقني الله لماوإن كنلت قلد زللت قلدمي في بعض كتبي إتباعًا  ،فال
 .(3) (لتعديلها في طبعات قادمة إن شاء الله

أوهام الحاكم التي سللللللللللكت عنها اإلمام الذهبي، لكن  –رحمه الله  –وقد تتبع الشلللللللللليخ مقبل 
بطريقة مختصللرة كطريقة الذهبي التي اقتصللرت على الُحكم على اإلسللناد، وإن كان للحديث أحيانًا 

                                                 

 .156 – 150/  15الذهبي: سير أعالم الُنبالء،  (1)
 .11-9/  1الوادعي: الصحيح المسند،  (2)
 .34هل، ص 1415، القاهرة، دار الحرمين، 1، ط 1الوادعي: تحقيق المستدرك على الصحيحين، ج  (3)
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أحكامنا على األحاديث التي في ):رحمه الله –طرق أخرى وشلللللللللللواهد يتقوى بها قال الشللللللللللليخ مقبل 
على طريقة الحافظ الذهبي في االختصار وفي االقتصار على السند الذي ذكره الحاكم  "دركالمست"

قات وفي بعض األو  بذلك السللللللند أحدهماأو في  "الصللللللحيحين"فهو يرى أنه يسللللللتحق أن يخرج في 
 "داود أبي" في سلللللنننحكم على الحديث بذلك السلللللند حتى ولو كان  فنحنيذكر شلللللواهد ومتابعات 

أن  صلللحيح يسلللتحق خر صلللحيح فنحن ال نحكم إال على سلللند الحاكم الذي يرى أنهوميرها بسلللند آ
 .(1) (أوأحدهمايخرج في الصحيحين 

 في تتبعه ألوهام الحاكم زمنًا طوياًل يقر  من –رحمه الله  –ستغرق عمل الشيخ مقبل اوقد 
ا، بل إذا وأضلللللافهدها يعشلللللرين سلللللنة، كلما وقف على فائدة أثناء أبحاثه تتعلق بمسلللللتدرك الحاكم ق

 .تتعلق بأوهام الحاكم قيدها وأضافها -رحمه الله  – وقف على فائدة في كتب الشيخ األلباني
   :مثال ذلك

أحمد بن  بن عبد الله  القطيعي ثناأخبرنا أحمد بن جعفر ) :قال اإلمام الحاكم في مسللتدركه
مهدي ثنا زهير بن محمد عن صللللللللالح بن أبي صللللللللالح  ابنوهو  عبد الرحمنحنبل حدثني أبي ثنا 

من  البذاذةمن اإليمان،  2البذاذة :قال رسللللللللللللول الله  :قال هبن أبي أمامه عن أبي عبد الله عن 
 .اإليمان

 (.حتج مسلم بصالح بن أبي صالح السماناقد   
يرى ) :معلقًا على ذكر صلللللللالح بن أبي صلللللللالح في السلللللللند -رحمه الله –قال الشللللللليخ مقبل 

أنه صلللالح بن كيسلللان،  (341)في السللللسللللة الصلللحيحة حديث رقم  - حفظه الله -الشللليخ األلباني 
 .(3) وأن الوهم في جعله صالح بن أبي صالح من بعض الرواة، أو من الحاكم نفسه(

دل على أمانة وهذا ي،طالبه مذيلة باسلللللللم هذا الطالببها  ُيفيدهبل كان يقيد تلك الفوائد التي 
 .العلمية وعلى تواضعه، فلم يستنكف أن يكتب اسم الطالب في تحقيقه للمستدركالشيخ 

 مثال ذلك: 

ن موسلللى بن هارو  ثنا ببغداد السلللجزي حدثنا دعلج بن أحمد ) :" المسلللتدرك" قال الحاكم في 
 وصالح بن مقاتل وحدثنا علي بن حمشاذ ثنا أبو المثنى العنزي وأحمد بن علي األبار.

سللللللللللفيان بن حمدويه الفقيه ببخارى ثنا صللللللللللالح بن محمد بن حبيب الحافظ وحدثنا أحمد بن 
ر ة عن عن زبيد عن مُ الثوري صللي ثنا عيسللى بن يونس عن سللفيان يقالوا ثنا أحمد بن جنا  المصلل

                                                 

 .0/51الوادعي: تحقيق المستدرك على الصحيحين،  (1)
)البللذاذة( بفتح الموحللدة وذالين معجمتين قللال الراوي: يعني التقحللل بللالقللاف وحللاء مهملللة رثللاثللة الهيئللة قللال المنللاوي: ( 2)

 (215/ 3وترك الترفه وإدامة التزين والتنعم في البدن والملبس إيثارا للخمول بين الناس فيض القدير )
 .1/41المرجع السابق،  (3)
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ه ن اللإ: إن  الله قسللللللللم بينكم أخالقكم كما قسللللللللم بينكم أرزاقكم، و قال: قال رسللللللللول الله  عبد الله
 ومن ال يحب، وال يعطي اإليمان إال من يحب(. يعطي الدنيا من يحب

صلللي وهو شلللرط من شلللرطنا في يهذا حديث صلللحيح اإلسلللناد تفرد به أحمد بن جنا  المصللل
فراد الثقلات إذا لم نجد لها علة، وقد وجدنا لعيسللللللللللللللى بن يونس فيه متابعين أهلذا الكتلا  أنلا نخرج 

 أحدهما من شرط هذا الكتا  وهو سفيان بن عقبة أخو قبيصة.

قول الحاكم: )هذا حديث صلللللللللحيح اإلسلللللللللناد(  علىمعلقًا  –رحمه الله  –قال الشللللللللليخ مقبل 
  .269ص  ،0ج  ،في العلل الدارقطنيذكره  :أفادنا األخ عبدالرقيب الوصابي فقال)

عن  ختلف عنه فرفعه أحمد بن جنا او  .عبد الله يرويه زبيد عن ّمر ة عن  :فقلال رحمه الله
بن  رحمنعبد البن زبيد عن أبيه، ولكن وقفه  عبلد الرحمنوري عن زبيلد، وتلابعله ثعيسللللللللللللللى عن ال
وري عن زبيلللد، وكلللذللللك رواه محملللد بن طلحللله وزهير بن معلللاويلللة، وروي عن حمزة ثمهلللدي عن ال

 والصللللللللللللللحيح ،مرفوعلاً عبلد اللله ر ة عن الزيلات عن زبيلد مرفوعلًا، ورواه الصللللللللللللللبلاح بن محملد عن مُ 
 طنيالدارقمن طريق  " تنلاهيلةالعللل الم" الجوزي في  ابنموقوف، قلال عبلدالرقيلب: أورد الحلديلث 

 .(1) (والصحيح موقوف ،رفعه جماعة ووقفه جماعة): الدارقطنيوقال 

رى من ت (قال عبدالرقيب) ،(أفادنا األخ عبدالرقيب الوصللللللللللابي) :فتأمل كيف يقول الشلللللللللليخ
ع بن وكيخالل ذلك أمانة علمية وتواضلللللللللعًا جمًا قل  أن تجد له نظيرًا في تاريخنا المعاصلللللللللر، قال 

 .(3) (هو دونه ال يكمل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن ):(2)الجراح

بين فسللللللند بأنه على شللللللرط الشلللللليخين وهو ليس على شللللللرطهما ويحكم الحاكم أحيانًا على ال
 ذلك بطريقة مختصرة.  -رحمه الله  – مقبلالشيخ 

 مثال ذلك: 

: )وللحديث شلللاهد آخر على شلللرطهما حدثنا أبو بكر بن إسلللحاق أنبأنا محمد بن قال الحاكم
بد عأيو  ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عيا  عن الحسلللللللن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن 

                                                 

 .11/  1المرجع السابق،  (1)
فيللان الرؤاسللللللللللللللي، الكوفي أحللد  (2) وهو وكيع بن الجراح، بن مليح، بن عللدي، اإلمللام الحللافظ، محللدث العراق، أبو سللللللللللللللُ

 هل.195األعالم، توفي سنة 
 .166 – 141انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 

 .109/ 9الذهبي: سير أعالم النبالء،  (3)
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ليس المؤمن بالطعان وال اللعان  :قال: قال رسللللللللللللول الله عبد الله بن يزيد عن أبيه عن  الرحمن
 وال الفاحش وال البذيء(.

بن يزيد النخعي ليس من رجالهما، وهو ثقة،  عبد الرحمنقال الشيخ مقبل ُمعلقًا: )محمد بن 
ا، فالحديث مهي" في ترجمت(1)وأبو بكر بن عيلا  ليس من رجال مسلللللللللللللللم، كما في "تهذيب التهذيب

 .(2) وليس على شرطهما( صحيح

ليس على  أحدهما و هوأو ويحكم الحاكم أحيانًا على السللللللللللللند بأنه على شللللللللللللرط الشلللللللللللليخين 
 يضًا.ذلك بطريقة مختصرة أ  -رحمه الله  -، فيبين الشيخ مقبلشرطهما، بل في سنده ضعفٌ 

 مثال ذلك: 
ان محمد بن حمد)وله شللاهد على شللرط مسلللم: حدثنا أبو بكر بن :قال الحاكم في المسللتدرك

ثنا عبدالصللللمد بن الفضللللل وحدثنا جعفر بن محمد بن نصللللير ببغداد ثنا بشللللر بن بمرٍو  الصلللليرفي
 ابنعن  بن الوليد عبد الله أبي أيو  ثنا  ابنالمقرك ثنا سلللللللللعيد  عبد الرحمنموسلللللللللى قاال ثنا أبو 

  الخمر نز  وشلللللر : )من زنا حجيرة أنه سلللللمع أبا هريرة رضلللللي الله عنه يقول: قال رسلللللول الله 
جيرة ح ابن عبد الرحمنوقد احتج مسللللللم ب (الله منه اإليمان كما يخلع اإلنسلللللان القميص من رأسللللله

 .بن الوليد وهما شاميان( عبد الله و 
بن الوليد هو التجيبي المصللللللري، ليس من رجال مسلللللللم  عبد الله قال الشلللللليخ مقبل ُمعلقًا: )

و"الخالصللللللللللللللة"، بل ليس له في  (0)و "تهذيب التهذيب" (4)و"الكاشللللللللللللللف" (3)كما في "تهذيب الكمال"
 يالدارقطناألمهات إال حديث واحد في "سللللللللللنن أبي داود"، كما في "تهذيب التهذيب" وقد ضللللللللللعفه 

   (6)(.ال يعتبر بحديثه :وقال
ما في أسلللللللللللانيد الحاكم من انقطا  فينبه على ذلك، ألن اإلمام  –رحمه الله  –ويتتبع كذلك 

 .(5)الحاكم يحكم على تلك األسانيد بأنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما
 مثال ذلك:

                                                 

 .12/31ابن حجر: التهذيب،  (1)
 .03/ 1مستدرك الحاكم، الوادعي: تحقيق  (2)
 .269هل، ص 1411، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، ط 16المزي: تهذيب الكمال، ج  (3)
هللللللللللللللللللل، 1413، جدة، دار القبلة للثفافة اإلسلللللالمية، 1الذهبي: الكاشللللف في معرفة من له رواية في الكتب السلللللتة، ط  (4)

 .616ص 
 .64 – 63/  6ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (0)
 .56/  1المرجع السابق،  (6)
 .224/  1ابن حجر: التهذيب،  (5)
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ماعيل ار ثنا إسلللفالصلللعبد الله محمد بن عبد الله قال اإلمام الحاكم رحمه الله: )أخبرنا أبو 
بكر المقدمي ثنا فضللللليل بن سلللللليمان ثنا موسلللللى بن عقبة بن إسلللللحاق القاضلللللي ثنا محمد بن أبي 

أنا سلللللليد الناس يوم : )رسللللللول الله  حدثني إسللللللحاق بن يحيى عن عبادة بن الصللللللامت قال: قال
القيلاملة و ال فخر ما من أحد إال وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج وإن معي لواء الحمد أنا 

 :من هذا ؟ فأقول: محمد فيقال :نة فاسللللللتفتح فيقالأمشللللللي ويمشللللللي الناس معي حتى آتي با  الج
 نظر إليه(.امرحبًا بمحمد فإذا رأيُت ربي خررت له ساجدًا 

 هذا حديث كبير في الصفات والرؤية. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
 عند الحاكم في هذا خطان: )خ مقبل ُمعلقًا على كالم الحاكم: قال الشي

بن الوليد بن عبادة بن الصللامت ليس من رجال الشلليخين، كما  أن إسللحاق بن يحيى األول:
 .(1)في "تهذيب التهذيب"

البخللاري، كمللا في "تهللذيللب  هأن الحللديللث منقطع، ألن إسللللللللللللللحللاق لم يلق عبللادة، قللاللل الثياني:
 .(3)"(2)التهذيب

على أن اإلمام الحاكم في بعض المواضللع ال يبني حكمه  –رحمه الله  –وينبه الشلليخ مقبل 
 في التصحيح على الشروط الواجب توفرها في الحديث الصحيح.

 مثال ذلك: 
محمللد بن يعقو  الحللافظ ثنللا يحيى بن محمللد بن يحيى عبللد الللله )قللال الحللاكم حللدثنللا أبو 

عبد بن  رزفالشلللهيد والفضلللل بن محمد المسللليب الشلللعراني قاال ثنا إسلللماعيل بن أبي أويس حدثني 
بن أدرك عن محمد بن سللللللليمان بن والبة عن سللللللعيد بن جبير عن أبي هريرة رضللللللي الله  الرحمن

ه ال تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل أنه قال:)والذي نفس محمد بيد عنه عن رسلول الله 
ويخون األمين ويؤتمن الخلائن ويهللك الوعول ويظهر التحوت( قلالوا: يا رسللللللللللللللول الله ما الوعول ؟ 

والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ال يعلم وما التحوت ؟ قال: )الوعول وجوه الناس وأشلللرافهم، 
 من الجرح (. لم ينسبوا إلى نو . هذا حديث رواته كلهم مدنيون ِمم ن (بهم

على كالم الحاكم: )هذا ال يكفي إذ البد من تعديل وحفظ ومحمد بن  ُمعلِّقا قال الشلليخ مقبل
عبد بن  زفرأبي حلاتم وملا روى عنله إال  بن" ال(4)ترجمتله في "الجرح والتعلديلل ةسللللللللللللللليملان بن والبل

 .(0) مجهول(تعدياًل فهو ال فيه جرحًا و  يذكربن أدرك ولم  الرحمن

                                                 

 .224/  1المرجع السابق،  (1)
 224/  1المرجع السابق،  (2)
 .50/  1الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (3)
 .261هل، ص 1351، بيروت، دار التراث، 1، ط 5ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج  (4)
  .1/  0الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (0)
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م في تتبعه ألوهام الحاك –رحمه الله  –وبعد هذا الجهد العظيم الذي قضلللللللللاه الشللللللللليخ مقبل 
 خرج بخالصة عظيمة تفيد طالب العلم وهي:

حاكم الصللللللوا ، فعلى هذا فما ّتف رد به ال علىفلعلها تزيد  " مسللللللتدركه "كثرة أوهام الحاكم في   .1
 ففي النفس منه شيء. "المستدرك" في 

أو أحدهما ولوال أن الله  " الصللللللحيحين" الحاكم ربما يقتطع كلمات من حديث طويل وهو في   .2
 والفضللللللل له وحده لما اسللللللتطعنا الوقوف عليها " الصللللللحيحين"  ّمن  علينا بكثرة القراءة في 

ولم يخرجاه بهذه السللياقة، وهما قد أخرجاه بسللياق أحسللن  :وربما يذكر الحديث بمعناه ويقول
وربما يقول الحاكم: قد أخرجاه مختصللرًا وذكرته بطوله، ويكونان قد أخرجاه  وسللند أصللحوأتم 

 .(1) بطوله كما عند الحاكم أو أحسن.
نا أن أحكام الحاكم على األحاديث تختلف فالذي يرى أنه صللحيح على شللرط الشلليخين ظالح   .3

 أنه صحيح وليس .. ولم يخرجاه والذي يرى .أو أحدهما يقول: هذا حديث صحيح على شرط
مه رح -والحاكم  .على شللللرطهما يقول: هذا حديث صللللحيح اإلسللللناد ولم يخرجاه في الغالب

سلك مسلك المتقدمين في إدراج الحسن في قسم الصحيح، فعلى هذا فاستدراك بعض  - الله
بل حسلللن، اسلللتدراك في مير موضلللعه،  :صلللحيح فقال العصلللري  :العصلللريين إذا قال الحاكم

لحاكم: صحيح اإلسناد، ثم تعقبنا عليه بأن الحديث ضعيف أو معل فال يقال: وكذا إذا قال ا
تعقبكم في مير موضللعه، ألن الحاكم ما حكم عليه بالصللحة وإنما صللحح سللنده، فإنا نقول: 

هو التعقب على الشلللللليخين بما يرى الحاكم أنه صللللللالح  " كر المسللللللتد" إن أصللللللل موضللللللو  
 (2) شيء.بالحديث  لم يحكم علىللحجيه، فلذلك نحن نتعقب عليه حتى ولو 

 

 

  

                                                 

:)وللحلاكم أوهلام كثيرة منهلا قدر ثالثمائة حديث، الذي يقول فيه: صللللللللللللللحيح على –رحمله اللله  –قلال الشلللللللللللللليخ مقبلل  (1)
شللللللللرطهما ولم يخرجاه، أو على شللللللللرط البخاري ولم يخرجاه، أو على شللللللللرط مسلللللللللم ولم يخرجاه، أو صللللللللحيح ولم 

 أخرجاه.يخرجاه، مع أنهما قد 
فإن مد  الله في العمر فإني إن شلللاء الله أجمع ذلك في مؤلف مسلللتقل حتى يسلللتريح الباحث من البحث في سلللند الحاكم   

 الطويل، يثق بأن الحديث في " الصحيح"(. 
 .11/  1الوادعي: الصحيح المسند،   
 .59 - 51/  0الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (2)
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 الثالثالمطلب 
 كث ر ادنتحق ق تفس ر 

وأوسللللللللللعها  ،من أهم كتب التفسللللللللللير وأعظمها نفعاً  (1)بن كثيرالقرآن العظيم ل مام الحافظ ا تفسللللللللللير
رحًا وشللللللللللللل ،وضلللللللللللللع الله له القبول، وأقبل عليه العلماء من مختلف األقطار قراءة ودراسلللللللللللللةقد انتشلللللللللللللارًا، 
   .(3)(التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثلهله كثير) ابنفي ترجمة  (2)قال اإلمام السيوطي،واختصاراً 

وتفسلللللللللليره من أحسللللللللللن التفاسلللللللللللير إن لم يكن )كثير: ابنوقال اإلمام الشللللللللللوكاني في ترجمة 
 (4) .(أحسنها

سللللللير، كثير يعتبر مرجعًا في علم التف ابنالحافظ تفسللللللير ) :رحمه الله –وقال الشلللللليخ مقبل 
وفي علم الحديث، وفي األحكام، وفي العقائد، وقد نقل عن أصلللللللللللول ليسلللللللللللت في متناولنا، ويمتاز 

 :تفسيره عن ميره من تفاسير المتأخرين بأمور
 .ذكر الحديث بسنده في الغالب    .1
 .(0)حكمه على الحديث في كثير من المواضع   .2
 ترجيح ما يرى أنه الحق.   .3

                                                 

بن كثير اإلمللام المفتي، المحللدث البللار ، فقيلله متفنن، محللدث متقن، مفسللللللللللللللر نقللال، وللله  هو إسللللللللللللللمللاعيللل بن ُعمر (1)
 هل.554تصانيف مفيدة، مات سنة 

 .354 – 353/  1انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، 
هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن ُعمر الجالل األسلللللللليوطي األصلللللللللل الطولوي الشلللللللللافعي اإلمام  (2)

ر صللللللللللللاحب التصللللللللللللانيف التي منها " الدر المنثور" في التفسللللللللللللير و " اإلتقان في علوم القرآن" وميرها كثير، الكبي
 هل. 911توفي سنة 

 .  330 – 321/  1انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 
 .033هل، ص 1413،بيروت، دار الكتب العلمية، 1السيوطي: طبقات الُحفا ، ط  (3)
 .103، ص 1الشوكاني: البدر الطالع، ج  (4)
ذكر الدكتور سلللللعود الفنيسلللللان أمثلة على ذلك فقال: )فتجده يقول في تفسللللليره هذا أثر مريب جدًا و )فالن( ال أعرفه؟  (0)

/  2. في إسللللللللللناده من ال أعرفه ولم أجده في واحد من الكتب السللللللللللتة، انظر 201/  291/  2انظر التفسللللللللللير 
حديث فيقول: ضللعيف أو موضللو  أو موقوف والحديث شللاذ أو ال يصللح لضللعف إسللناده أو يعلل ضللعف ال 214

. ومع هذا فإن الحافظ ابن كثير لم يكتف بالحكم على االسللللللللللناد بل تجده كثيرًا ما 2/291والوقف أصللللللللللح، انظر 
 يصرح بالحكم على المتن بالقبول أوالرد فيقول مثاًل: 

 .322/ 2هذا حديث ال يصح متنه وال إسناده، انظر  -
 (. 2/3هذا مريب في لفظه نكاره وفي إسناده نظر، انظر  -

 – 49م، ص 2116، الرياض، مكتبة التوبة، 1، ط 1انظر: الفنيسلللللللان: موارد الحافظ ابن كثير في تفسلللللللليره، ج 
01. 
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عدم االعتماد على القصلللللللص اإلسلللللللرائيلية التي لم تثبت في كتا  الله وال في صلللللللحيح سلللللللنة   .4
 وربما ذكرها وسكت عليها وهو قليل. ،رسول الله 

ر تحري  من مي –رحمهم الله  –تفسيره ما يتعلق باألسماء والصفات على طريقة سلف األمة   .0
 ه وال تعطيل.وال تأويل وال تشبي

 (1) .( استيعا  األحاديث التي تتعلق باآلية  .6
 .أنه يحذف أسانيد اآلثار  .5
 وربما صلللللللارت موضلللللللوعاً  ،أنه ُيفسلللللللر القرآن بالقرآن، وربما يذكر عند اآلية الواحدة عدة آيات  .1

 كاماًل.
 .أنه تفسير مختصر متوسه  .9
 (2) كان يحفظ المسند. –رحمه الله  –.  أنه ُيقدم أحاديث ُمسند أحمد ألنه 11

  العلم، م خدمة جليلة لطالأن ُيّقدِّ  –رحمه الله  –كثير أراد الشيخ مقبل  ابنوألهمية تفسير 
في  –ه رحملله اللللل –كثير في كتللابلله، وقللد بي ن  ابنوذلللك بتحقيق األحللاديللث واآلثللار التي أوردهللا 

 عملي في هذا التفسير:) :فقال ،الكتا ليه في تحقيق مقدمة الكتا  منهجه الذي سار ع
 كثير وليست في الصحيحين. ابنالُحكم على األحاديث التي لم يحكم عليها الحافظ    .1
 التعقيب على بعض األحاديث التي حكم عليها إن استطعت.   .2
 فأبحث عمن أخرجه ثم أذكر ما يستحق. ،زوعوال  ربما ذكر الحديث بدون سندٍ    .3
 على ذلك. فأنبهفي العزو،  همُ ربما كتب الحديث من حفظه فيِ    .4
التنبيه على بعض القصلص اإلسلرائيلية، وبعضها أتركه ألني قد نبهت مير مر ة أنه ال يعتمد    .0

 (3) .(على القصص اإلسرائيلية

 يجُد أنه تم ز بأمور منها: –رحمه الله  –والذي يقرأ في تحق ق الش   مق   

االختصللللار في تخريج الحديث، وبيان صللللحته أو ضللللعفه وفي الكالم على رجاله وبيان علله،   .1
التعليقات   الحواشي بوهذه ميزة قل ما تجدها عند المعاصلرين الذين ُيحبون كثرة التخريج، وم

الحرص  وقد حرصت كل:)–رحمه الله  –م الكتا ، قال الشيخ مقبل جح مُ ر وُتضخِ التي ُتكبِّ 

                                                 

 .5هل، ص 1413، السعودية، دار الراية، 1، ط 1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير، ج  (1)
، القاهرة، دار اإلمام 1انظر: الموري: بشللللللللللللللائر الفرح بتقريلب فوائلد اإلمام الوادعي في علم الرجال والمصللللللللللللللطلح، ط  (2)

 .113هل، ص 1426أحمد للنشر، 
 .1/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (3)
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االختصللللللللار حتى ال يكبر حجم الكتا  بسللللللللبب التخريج والمقارنة بين النصللللللللوص في على 
   (1) .(الحواشي

 من االختصلللللللار فتارة –رحمه الله  –يقرأ في الكتا  يجُد مصلللللللداق ما قاله الشللللللليخ نوكل م
 .وتارة أخرى ُيبين سبب التصحيح أو التحسين ،يقول حديث صحيح أو حسن ويسكت

 :مثال ذلك 
كثير وإن كان مدلسللللللًا فقد صللللللرح  أبيحديث الحارث األشللللللعري صللللللحيح، ويحيى بن قوله:)

مسللللللمًا البخاري و  الدارقطنيبالتحديث في الشلللللريعة ل جري، وهذا الحديث من األحاديث التي ألزم 
 (2) .(أن يخرجاها

 :ومثال د انه س ب التحس ن
دي وقد اختلف على ع ،بعضللللللللللللللها ينتهي إلى عدي بن ثابت عن البراء هالحديث طرق):قوله

جهم عن مطرف عن أبي ال عبد الله و داود عن مسللدد عن خالد بن بفيه اختالفًا كثيرًا، لكن رواه أ
واسللللللللمه سللللللللليمان بن الجهم مسللللللللتور الحال يصلللللللللح للشللللللللواهد والمتابعات، وحديث عدي بن ثابت 

 (3).(والله أعلم المضطر  مع هذا يكون حسنًا لغيره
، يفي لٍّ مير ُمخ إختصللاربالضللعف فالبد أن ُيبين سللبب ضللعفه ب وأما إذا حكم على الحديث

في سللللنده محمد بن أبي ليلى وهو صللللدوق سلللليء الحفظ ) :بالمقصللللود ويحقق الغرض، كقوله مثالً 
الزبير محمد بن مسللللللم بن تدرس مدلس ولم يصلللللرح بالتحديث، فالحديث ضلللللعيف بهذا بو وشللللليخه أ
 (4) .(السند
لم ير و كث ابنعلى بيان حال األحاديث التي ذكرها  –رحمه الله  –لم يقتصللللللللر الشلللللللليخ مقبل   .2

ذه والتابعين، وه الصلللللللللللحابةبل بين كذلك حال اآلثار التي أوردها مسلللللللللللندة عن يحكم عليها،
خدمة جليلة لطال  العلم، ألن تفسللير القرآن الكريم بأقوال الصلللحابة يأتي في المرتبة الثالثة 

تفسلللير في إذا لم تجد ال: )تيمية ابنقال شللليخ اإٍلسلللالم  ،سلللنةبعد تفسلللير القرآن بالقرآن ثم بال
 (0) .(السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة القرآن وال في 

                                                 

 .6/  1المرجع السابق،  (1)
 .14/ 1المرجع السابق،  (2)
 .292/  2المرجع السابق،  (3)
 .154/ 2المرجع السابق،  (4)
 .15هل، ص 1411، بيروت، دار ابن حزم، 2ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، ط  (0)



 50 

وكذلك تفسللللللللير التابعين له أهمية عظيمة في تفسلللللللللير القرآن قال الدكتور علي بن سلللللللللليمان 
ها كثي ُيعد تفسلللللير القرآن الكريم بأقوال التابعين أحد المصلللللادر التي):العبيد د  ر من العلماء عق

 (1) .(من مصادر التفسير
 .بعض األحاديث بالضعف أو النكارة كثير على ابنيبين ويوضح سبب ُحكم اإلمام   .3

أبي حللاتم حللدثنللا يونس بن  ابنوقللال ): في تفسلللللللللللللليره كثير ابناإلمللام مللا ذكره مثللال ذلللك: 
وهللب أخبرني عمرو بن الحلللارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي  ابنعبللداألعلى أخبرنللا 

قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل  سللعيد الخدري عن رسلللول الله 
 .(أن يبلغ قعره

 .(كثير عقب الحديث: وهذا الحديث بهذا اإلسناد مرفوعًا منكر والله أعلم ابنقال 
من أجل دراج بن السللللللللللمح فهو ذو ):مبينًا سللللللللللبب النكارة –رحمه الله  –قال الشلللللللللليخ مقبل 

 .(2) .(بي الهيثم ضعفأمناكير، وفي روايته عن 
كثير على األحاديث، وهذا دليل على تمكن الشيخ مقبل  ابنالتعقيب على بعض أحكام اإلمام   .4

واألمثلة على ذلك  ،من سللللللللللقيمهمن علم الحديث ومعرفة صللللللللللحيح الحديث  –رحمه الله  –
 منها:كثيرة 

 المثال األول:
وقد روى اإلمام أبو محمد بن أبي حاتم في سللللللللللللبب نزول هذه )كثير:  ابنقال اإلمام 

ا مسللللللللان الهروي حدثن عبد الله حدثنا على بن الحسللللللللين حدثنا أبو  :اآلية حديثًا مريبًا فقال
جاء رجل إلى  الهروي حلدثنلا إبراهيم بن طهملان عن عطلاء عن صللللللللللللللفوان بن أميلة أنله قال

 :كيف تأمرني يا رسلللللللول الله في عمرتي ؟ قالمتضلللللللمخ بالزعفران عليه ُجبة فقال  النبي 
عن  ن السائلأي :وسللم فقال رسلول الله صللى الله عليه  (وأتموا الحج والعمرة لله)فأنزل الله 
ألق عنك ثيابك ثم امتسلل واسلتنشلق ما استطعت ثم ما كنت  :ها أنا ذا فقال له :العمرة فقال

 .  (صانعًا في حجتك فاصنعه في عمرتك
هذا حديث مريب وسلللللللياق عجيب والذي ورد في الصلللللللحيحين عن يعلى بن أمية في 

ق وال ذكر ولم يذكر فيه الغسلللل واالسلللتنشلللا بالجعرانةهو و  قصلللة الرجل الذي سلللأل النبي 
 فالله أعلم. ،نزول هذه اآلية وهو عن يعلى بن أمية ال صفوان بن أمية

وقد ) :(هذا حديث مريب)كثير:  ابنمعلقًا على قول  –رحمه الله  –قال الشللليخ مقبل 
من  141ص  2ج  ،كملللا في مجمع البحرين من زوائلللد المعجمين مخطوط رواه الطبراني

                                                 

 .51هل، ص 1431، الرياض، مكتبة التوبة، 2الُعبيد: القرآن الكريم أصوله وضوابطه، ط  (1)
 .221/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (2)



 52 

ربللاح عن صللللللللللللللفوان بن أميللة عن أبيلله الحللديللث قللال أبي حللديللث أبي الزبير عن عطللاء بن 
 رجال الصحيح. : رواه الطبراني في األوسه ورجاله 210ص  3الهيثمي في المجمع ج 
 فال وجه له ألن قوله عند الطبراني فنزل عليه –رحمه الله  –كثير  ابنوأما استغرا  

وأما كونه  (ليه الوحيفنزل ع)مبين لحديث الصللللللللللللحيحين الذي فيه  (وأتموا الحج والعمرة لله)
أميلة فلالظلاهر أنهلا سللللللللللللللقطت منه عن أبيه، كما في  ابنأبي حلاتم عن صللللللللللللللفوان  ابنعنلد 

 (1) .(الصحيحين واألوسه للطبراني
 :المثال الثاني

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو ): هصللللللللللللللحيحفي خزيمة  ابنوقال ): كثير ابنقلال اإلمام 
عباس قال: ال يحرم بالحج إال في  ابنخالد األحمر عن شلللللللعبة عن الحكم عن مقسلللللللم عن 

 .(وهذا إسناد صحيح ( أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج
تيبة كال فإن الحكم بن ع)بصحة اإلسناد: كثير  ابن ُحكمقال الشليخ مقبل ُمعلقًا على 

 (3).((2)تهذيبترجمته من تهذيب ال علم يسمع من مقسم إال أربعة أحاديث ليس هذا منها راج
 تن  ه:

 وشلللدة تحريه وحرصللله على معرفة ،وتثبته –رحمه الله  –صلللاف الشللليخ مقبل نومن إ
كثير  نابترجيح   له صلللللللللللللوا يتبينُ كثير، ثم  ابنأنه كان يتعقُب اإلمام  ،الحق والصلللللللللللللوا 

 .فيتراجع ويثبت ذلك في الكتا 
 مثال ذلك:

نن عن  ابنذكر اإلمام  عباس عن النبي  ابنكثير الحديث الذي رواه أحمد وأهل السللللللُ
  مرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.افي الذي يأتي 

فلإنله قلد روي مرفوعلًا كملا تقلدم وموقوفًا وهو )كثير عن هلذا الحلديلث:  ابنقلال اإلملام 
 .(الصحيح عند كثير من أئمة الحديث

 بناسللللنده صللللحيح ال كما يقول الحافظ ) :كثير ابنقال الشلللليخ مقبل ُمعلقًا على كالم 
كثير رحمه الله إن الصلللللحيح وقفه كذا قلت، ثم بعد البحث من أجل الصلللللحيح المسلللللند مما 

 .(4) (كثير رحمه الله ابنما قاله الحافظ  يلدليس في الصحيحين ترجح 
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 –كثير  نابالتنبيه على بعض أوهام  –رحمه الله  –كثير  ابنومن جهوده في خدمة تفسللللللللير   .0
مه وقوة كثير على سللللعة عل ابنالله أن يجعل الكمال إال لكتابه الكريم، ف فأبى  -رحمه الله 

 .عليها الشيخ مقبل رحمه الله نبهحفظه وقعت له أوهام 
 :  مثال ذلك

تحة فا :سللللللللللللعيد مرفوعاً ويقال لها الشللللللللللللفاء لما رواه الدرامي عن أبي ) :كثير ابنقال اإلمام 
 .(الكتا  شفاء من كل سم
في  وهو ،عزاه إلى الدرامي من حديث أبي سلللللللعيد) :ُمعلقاً  –رحمه الله  –قال الشللللللليخ مقبل 

 (1).(( من حديث عبدالملك بن عمير مرسالً 440/  2الدرامي )
 :  مثال آخر

سلطه رجل آتاه الله مااًل ف :ثبت في الصلحيح )ال حسلد إال في اثنتين) :كثير ابنقال اإلمام 
 لو أن لي مثل ما لفالن لعملت مثله فهما في األجر سواء(. :على هلكته في الحق، فيقول رجل

 – رحملله الللله –كثير  ابناختله على الحلافظ ) :ُمعلقللاً  –رحملله الللله  –قلال الشلللللللللللللليخ ُمقبللل 
 :حديثان

  :األول
على  هرجل آتاه الله ماال فسللللللللط :مسلللللللعود المتفق عليه )ال حسلللللللد إال في اثنتين ابنحديث 

 هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها(.
   :والثاني

 لو أن لي مااًل لعملت فيه بعمل فالن) :حديث أبي كبشلللللة األنماري الذي رواه الترمذي وفيه
 (2) .(وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (فهو بنيته فأجرهما سواء

قات كثير تلك الترجيحات واالختيارات والتعلي ابنفي خدمة تفسير  –رحمه الله  –ومن جهوده   .6
 ،حديثيةد فوائيأتي ب فتارة ،ومنهج مسللللللللللللتقيم ،ليوفقه أصلللللللللللل ،عن علم جم تنب المفيدة التي 

المحكومين و  للحكامترجيحات فقهية، وتارة رسلللللللللائل تربوية وتارة  ،وأخرى اختيارات تفسللللللللليرية
 صدرت مم ن عاصر أحداثًا كثيرة ومر ت به متغيرات سياسية واقتصادية. ،والراعي والرعية

 مثال على بعض اخت اراته في التفس ر:
كثير أحاديث ُتبين معنى كلمة )ويل( التي وردت وتكررت في القرآن، وبين  ابنذكر الحافظ 

ثير على ك ابنبعد أن وافق  –رحمه الله  – فقال الشللللللللللليخ مقبل ،رحمه الله ضلللللللللللعفها وعدم ثبوتها
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ا بما أن الحديثين لم يصلللحا فيفسلللر الويل بما تقتضللليه اللغة العربية كم) و :تضلللعيفه لتلك األحاديث
 (1) .(في التفسير
أخبارًا عن الملكين هاروت وماروت رويت عن بني إسللرائيل  –رحمه الله  –كثير  ابنوذكر 

ْ اَ ﴿ :في تفسير قوله تعالى َيَِٰطينُ َما َتۡتلُواْ  ٱَتََبُعوا  .[112 :]البقرة ﴾َعلَ َٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَمََٰن   ٱلَشَ

ذه من ه –رحمله اللله  –كثير  ابنوملا ذكره الحلافظ ) :–رحمله اللله  –فقلال الشلللللللللللللليخ ُمقبلل 
القصللللللللللللللص متلقلاة عن أهلل الكتا ، ولكن االكتفاء بظاهر القرآن هو الحق، وال يجوز لنا أن نظن 

وَن يَ لا ﴿ :بالمالئكة ما ذكرته هذه األقاصليص، فإن الله سلبحانه وتعالى يقول في حقهم ُُ َ ۡع َمآ  ٱّلَلَ
ا يُۡؤَمُرانَ  َمَرُهۡ  َايَۡفَعلُوَن مَِ

َ
ا﴿ :ويقول [6 :التحريم] ﴾٦ُ ْمرِعِ َيْعَنلُونَ  لَِ

َ
الَْنْوِل َاُهْ  ِِْ ِِ ُه ْ بُِنونَِ                     ﴾١٢يَسِِِْ

 (2).(فسما  هذه األقاصيص قاٍض ببطالنها، والله المستعان  [ 25 :األنبياء]
 كث ر: ادنومن األمثلة على اخت اراته الفقه ة التي ذي  دها تفس ر 

ُتُ  ﴿: كثير في تفسللللير قوله تعالى ابنذكر اإلمام  ۡا َلََٰنسِِۡ
َ
آ َ ُ َِِ خالف   [ 43 :النسلللللاء] ﴾ٱلَنِس

 ال ؟ أمالفقهاء في ُحكم لمس المرأة هل ينقض الوضوء 
مرجحًا أنه ال ينقض الوضللللللللوء، مع تسللللللللليمه بأن اللمس  –رحمه الله  –فقال الشلللللللليخ مقبل 

نحن ال  :القائلون بأن لمس المرأة ال ينقض الوضللللللللوء يقولون )يطلق في الشللللللللر  على الجس باليد: 
إن المقصللللللللللللللود به في اآلية هو  :ننلازعكم في أن اللمس يصللللللللللللللدق على هلذا وعلى هذا ولكنا نقول

كان يصللللللي بالليل وعائشلللللة معترضلللللة أمامه، فإذا أراد أن يسلللللجد ممز  الجما  بدليل أن النبي 
اء و وأما لمس المرأة فليس بناقض سلللللللللللللل ،رجلهلا، فعلم أن المراد بلاللمس في اآلية الجما  والله أعلم

 غير شهوة.لكان لشهوة أو 
لئن يطعن أحللدكم بمخيه من حللديللد في ): نعم لمس المرأة التي تحرم عليلله ُمحر م لقوللله 

رواه الطبراني من حديث معقل بن يسلللللار وال يلزم من  (رأسللللله خيٌر له من أن يمس امرأًة ال تحل له
 (3) .(كونه ُمحرمًا أن يكون ناقضًا للوضوء

 :ةحديث الفوائد الومن األمثلة على 
إذ قد  ،قولهم رجاله ثقات ال يفيد صلللللحة الحديث :فائدة)  :–رحمه الله  –الشللللليخ مقبل قال 

أو  أو علةٌ  ،أو في السلللند انقطا  ،مختلهأو فيهم  ، يكونون ثقات وفيهم مدلس ولم يصللرح بالسللما
 (4) .(شذوذ
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 (1) .(والصحيحقوله هذا إسناد جيد، جيد رتبة بين الحسن ): وقال أيضاً 
ه في وإنما نبهنا على هذا لكثرت ،يثبت بها صللحبة الوأما األحاديث الضللعيفة ف): وقال أيضللاً 

  .(2) (الكتب المؤلفة في الصحبة
 ومن األمثلة على الفوائد التربوية التي عالج دها بعض القمايا المنتشرة في المجتمعات:

ََ لَُمْ   ِإَوْن ﴿على قولله تعلالى:  تعليقلاً  -رحمله اللله  -قولله  الِ َِ ا  ُ فَلَِ ُ  اّلَلَ ُُ ْر إِْن َينُُِِِْ
ِ الُْنْؤِمُنونَ 

َ َِ ِ فَلَْيَتَو عِ  اََعلَ  اّلَلَ ِِ ْ  ِمْن َبْع ُُ ُر  :[ 161 :آل عمران] ﴾٢٦١يَْخُذلُْمْ  َفَنْن َذا اَلَِذي َينُُِِِْ
هم أمرهم يسللتقيم لنون أنه ال ظفي هذه اآلية رد على بعض ضللعفاء اإليمان من المسلللمين الذين ي)

إال إذا كانوا تحت حماية أمريكا وروسلللللللللللللليا، فإننا لو رجعنا إلى الله فإنه قادر أن يخضللللللللللللللع أمريكا 
 (3)(.وروسيا للمؤمنين كما أخضع من قبل كسرى وقيصر للمسلمين

َالَا يَْحُزنَْك اَلَِذيَن ﴿نلاصللللللللللللللحلًا حكلام المسلللللللللللللللمين عنلد قولله تعلالى:  –رحمله اللله  –ويقول 
ارُِعوَن فِ  الُْمْفرِ  إَََُِّهْ  لَْن يَضُِِ  ِِِيُسَِِ ا فِ  الِِْرَر ِ  َالَُهْ  ِ َلَا يَْعَعَ  لَُهْ  َحَظً

َ
ُ أ ُِ اّلَلَ ئْاًا  يُرِي َ شَِِ اا اّلَلَ َرُ

وعسى أن يعقل حكام المسلمين معنى هذه اآلية حتى يعتمدوا ) :[ 156 :آل عمران] ﴾٢٢٦َعَذاٌب َعِظي ٌ 
 عتز  يبأمريكا وآخر  يقعتز  على الله وحده فلقد أصللللللللللبح حكام المسلللللللللللمين عارًا على اإلسللللللللللالم فذاك 

 . له الذي هو آخذ بنواصي العبادلبروسيا، وتركوا االعتماد على ا
 .(4)(وفي تدهور حال المسلمين حقًا إن حكام المسلمين السبب األكبر في نكبات المسلمين

رحمه  –كثير للشلللللليخ مقبل  ابنمن قرأ في تحقيق تفسللللللير  : ُكل  ولقالمطلب أهذا وفي ختام 
 –حمه الله ر  –ولكنه يتألم عندما يعلم أن الشللللليخ مقبل  ،ُتشلللللد لها الرحاليجد فوائد عظيمة  –الله 

التحقيق من سورة النساء، وكان هذا  156لم يكمل التحقيق وإنما حقق الكتا  من بدايته إلى اآلية 
في مجلدين، ثم ُأسلللللللللند تحقيق بقية الكتا  إلى طالبه وتالمذته، مع أن من قرأ في المجلدين الذين 

ن األدلة وم ،هُكلِّ كان عازمًا على إكمال تحقيق الكتا   –رحمه الله  –صللدرا يجد أن الشللليخ مقبل 
في بيان حال أحد األحاديث )سللليأتي الحديث بسلللنده في آخر سلللورة  –رحمه الله  –على ذلك قوله 

 .(0) (...تي هناك إن شاء الله أنه ضعيفالتوبة ويأ
أسلللم قبل أن ي دعي مسلليلمة الكذا   ُعمرالظاهر عدم ثبوت هذه القصللة ألن ): وقوله أيضللاً 

 .(6) (النبوة، ولعله يأتي لهذا مزيد في تفسير سورة العصر إن شاء الله

                                                 

 .25/  1المرجع السابق،  (1)
 .316/  2المرجع السابق،  (2)
 .156/  2المرجع السابق،  (3)
 .211/  2المرجع السابق،  (4)
 .291/ 2المرجع السابق،  (0)
 .1/121المرجع السابق،  (6)
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  :الثاني المبحث

 الأحاديث تصحيح في الوادعي مقبل الشيخ جهود(

 )وتحسينها

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين :المطلب الأول

 .كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة :الثانيالمطلب 

 .كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول :المطلب الثالث
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 األولالمطلب 
 كتاب الصح و المسند مما ل س في الصح ح ن

ها إليه، وأحب –رحمه الله  –كتا  الصلللللحيح المسلللللند من أهم الكتب التي ألفها الشللللليخ مقبل 
ما أحب  أن لي بالصللحيح المسللند، أو الجامع الصللحيح عشللرين ولدًا أنا ) :-رحمه الله  –فقد قال 

 . (1)(ال أزهد عن األوالد ولكن أخبر عن نفسي
ه حقق الله أمنيته بصللللللللللدور  وقد –رحمه الله  –وهذا الكتا  عبارة عن أمنية تمناها الشلللللللللليخ 

ث ر لي أن أجمع مجموعة من الحدي)وكنت أتمنى لو ُقدِّ  :-رحمه الله  –فقال  ،وانتشاره في اآلفاق
 .(2)(تكون نقية من األحاديث الضعيفة والموضوعة "الصحيحين" الصحيح، تضاف إلى 

وهو جمع األحاديث الصلللللحيحة  –رحمه الله  –الشللللليخ  بهوهذا المشلللللرو  الكبير الذي تميز 
به على ذلك طال هوذكرها بأسللللللانيدها سللللللواًء كانت في موضللللللو  واحد أو في مواضلللللليع مختلفة تبع

الفتن  من أحاديث " الصللحيح المسللند" وتالميذه. قال الشلليخ مصللطفى بن العدوي في مقدمة كتابه 
ة الفتن والمالحم وأشراط الساع ا الصحيح المسند من أحاديثابنفهذا كت)والمالحم وأشلراط الساعة: 

ات طويلللة، أال وهي: جمع العللامللة التي بللدأنللا فيهللا منللُذ سللللللللللللللنو  قمنللا بجمعلله وانتقللائلله امتللدادًا للخطللة
األحاديث الصحيحة المسندة في الموضوعات المتنوعة، كل موضو  في كتا ، حتى يكون مرجعًا 

 في بابه لمن أراد الرجو  إليه.
ولعظم الموضلللللو  وكبر حجمه فقد عمل فيه بعض إخواننا أيضلللللاق، فابتدأه شللللليخنا وأخونا في 

ثم  ،"الصللللللحيح المسللللللند من أسللللللبا  النزول" كتابه ب –رحمه الله  –الله: مقبل بن هادي الوادعي 
ند من الصللحيح المسلل" ثم صللنف هو  ،" الصللحيح المسللند من أذكار اليوم والليلة" ثنيت أنا بكتا  
 " الصللحيح المسلللند من أحكام النكاح"  ثم صللنفت  ،" الجامع الصللحيح في القدر" و " دالئل النبوة

ح المسند الصحي" وكذلك ما يتعلق بأحكام النساء المبني على األحاديث الصحيحة، وصنفت أيضًا 
يح المسند الصح"  وها هو شليخنا جزاه الله خيرًا يعمل في مشروعه الكبير ،" من فضلائل الصلحابة

 (3) ."مما ليس في الصحيحين
حديث في ذكر ال) :مه اللهرح –ويرى الشليخ أن في ذكر إسلناد الحديث فائدة عظيمة فيقول 

خسلللارة كبيرة، إذ اإلسللللناد من الدين وما كان  األسللللانيدلطالب علم الحديث، وحذف  ةبسلللنده طمأنين
يقبلون من محدث حديثًا حتى يسلللللللندوه وينظروا في رجاله رجاًل رجاًل، كما  –رحمهم الله  –سللللللللفنا 

 .(4)ه (هو معروف من سيرتهم رحمهم الل
                                                 

 .53الُعتمي: مرجع سابق، ص  (1)
 .9/  1الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (2)
 .6العدوي: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والمالحم وأشراط الساعة، بدون ط، القاهرة، مكتبة مكة، ص  (3)
 .20هل، ص 1429، صنعاء، دار اآلثار، 0الوادعي: الشفاعة، ط  (4)
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له يعمل فيه إلى أن توفاه ال –رحمه الله  –ومن أجل هذا المشلللرو  الكبير ظل الشللليخ مقبل 
الصحيح  " تعالى وظل يقلب النظر في كتب السلنة، ولكنه ال يضع أي حديث يقف عليه في كتابه

" أما ) :رحمه الله –ولو كان ظاهره الصللللللللحة، قال الشلللللللليخ " المسللللللللند مما ليس في الصللللللللحيحين 
ة أكثر كتب السلللللللللنفي حمد الله قد نظرت بفإني  " المسلللللللللند مما ليس في الصلللللللللحيحينالصلللللللللحيح 

تحفة  "الموجودة في مكتبتي، ولكن شللللللرطي فيه شللللللديد فإني إذا أردت أن أكتب الحديث أنظر في 
ختلف في رفع الحديث ووقفه أو وصللله وانقطاعه فإن ترجح لي الرفع كتبته وهكذا اهل  " األشللراف

، إذا كان الحديث معلاًل بعلة قادحة تركته، وإذا شلللللللللللللككت في الحديث تركته، أنظر في كتب العلل
، وعفان بن مسللللللم 013ص  1ج  " مناقب الشلللللافعي" وقد فعل هذا اإلمام مالك بن أنس كما في 

المديني: كان  إذا شلللللللللك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم،  ابنقال  " تقريب التهذيب" ففي 
مسلللللة خ إن عفان شلللللك في حرف فضلللللر  على :أن علي بن المديني قال " التهذيبتهذيب " وفي 
ور  حديث سلللللنده كالشلللللمس بعد النظر في كتب أهل العلم تظهر فيه علة وقد جمعت ، (1)أسلللللطر

 .(3)((2)نحو خمسمائة حديث
 " الصلللحيح المسلللند ِمم ا ليس في الصلللحيحين" في كتابه  –رحمه الله  –وذكر الشللليخ مقبل 
رحمه  –لغيره والحديث الحسللن لذاته، أما الحسللن لغيره فإن الشلليخ و لذاته  هالحديث الصللحيح بنوعي

 –يذكره في هذا الكتا  ليس ألنه ال يحتج بالحسلللللللن لغيره، وإنما لسلللللللبب آخر بينه بقوله لم  –الله 
لم أتمكن من كتابة الحسللللللللن لغيره إذ هو يحتاج إلى وقت طويل. والبحث واسلللللللللع كما ) :رحمه الله
 .(4) (أتمكن فلمترى، 

الصللللللللللللللحيح المسللللللللللللللند مما ليس في "  –رحمله الله  –واللذي يقرأ في كتلا  الشلللللللللللللليخ مقبلل 
ال يخرج الحديث من جميع مصللللادره وإن كان يحتفظ  - رحمه الله -يرى أن الشلللليخ  "الصللللحيحين

وأما التخريج فهو ) :–رحمه الله  –الشلللللللليخ مقبل  قالرمم أهمية التخريج،  (0)بهذا التخريج لنفسلللللللله
ًا زداد قوة، والتخريج أيضللللللللاُيعين طالب العلم على جمع طرق الحديث، والحديث كلما كُثرت طرقه 

رحت، فُر  حديث يكون ُيعين الطالب على الوقوف على شللللللللللروح ال حديث، في الكتب التي قد شللللللللللُ
وخًا، أو يكون مطلقًا قد ُقيِّ عامًا قد خصلللللللللص، أو يكون م ن لنا ع ىد، من أجل هذا فإنه ال مننسلللللللللُ

                                                 

 .215/  5ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (1)
كتابه " أحاديث معلة ظاهرها الصلللللحة" وسللللليأتي الكالم عليه إن  –رحمه الله  –األحاديث أودعها الشللللليخ مقبل  وهذه (2)

 شاء الله.
 .10/ 1الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (3)
 .20/  1المرجع السابق،  (4)
قال حميد العتمي: )يؤثر الشلللليخ االختصللللار واالقتصللللار في كتبه ويحتفظ مالبًا بالتخاريج لنفسلللله(.   انظر: العتمي:  (0)

 .64مرجع سابق، ص 
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الرجو  إلى الشلللللللروح مير مقلدين ألصلللللللحابها ولكن مسلللللللتفيدين من ُجهودهم التي بذلوها في خدمة 
 السنة وجزاهم الله في اإلسالم خيرًا.

وُيستفاد من التخريج وجمع الطرق أن الحديث ربما يكون ظاهره الصحة، وبجمع الطرق هذا 
ثم   بها الحديث، فمن ما ُيعل  تظهر فيه ِعلة من اضطرا  أو انقطا  أو إرسال أو وقف أو ميرها م  
  .(2) ((1)يقول علي بن المديني: إن البا  إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه

م يهتم بهذا ل –رحمه الله  –العظيمة للتخريج إال أن الشلللللللليخ مقبل و رمم هذه الفوائد الكثيرة و 
 فما السبب في ذلك؟ "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" األمر في كتابه 

رك نبذة م للقاقدِّ لم أهتم بكثرة التخريج عن عمد، لكي أُ  ):–رحمله الله  –قلال الشلللللللللللللليخ مقبلل 
خترت من األسلانيد أحسلنها، وربما أكتب الحديث بسلند حسن اوقد  " الصلحيحين" يسليرة تضلم إلى 

 .(4) 3(فأراه بسند صحيح فأضيفه، وأنبه على ذلك، والحمد لله
الصلللللحيح المسلللللند مما  ليس في " رمم أن الشللللليخ آثر االختصلللللار إال أن القارك في كتا  و 

ديث وهي بها الح ل  بعض العلل التي أُعِ حيانًا ُيبين أ –رحمه الله  –يجد أن الشلللللللليخ  "الصللللللللحيحين
 في صحة الحديث. بقادحهليست 

 مثال ذلك:
حدثنا يحيى  :(219ص  5ج قال أبو داود رحمه الله )) :–رحمه الله  –قال الشلللللللليخ مقبل 

 ابنعن أبيه، عن جده  ،عن عيسللللللللللى بن علي ،عن شلللللللللليبان ،بن معين أخبرنا حسللللللللللين بن محمد
 .0)ُيمُن الخيل في ُشقرها ( :قال رسول الله  :قال ،عباس

سللن رجاله رجال الصللحيح، إال عيسللى ) :عقبه –رحمه الله  –قال الشليخ مقبل  هذا حديث حق
ير م لم يكن بلله بللأس والحللديللث للله عللللةٌ  :معين ابنبن عبللاس، وقللد قللال  عبلللد اللللله بن علي بن 

   .(6) (321ص  ،1أبي حاتم )ج  بنال "العلل" نظر ا ،ادحةق

                                                 

 .91ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (1)
  .26 - 20الوادعي: الشفاعة، ص  (2)
 .25 – 1/26الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين  3))
فما هو السللللللللبب في ذلك ؟ فالجوا  هو ما  –رحمه الله  –فإن قال قائل إن هذه سلللللللمة مالبة في كتب الشلللللللليخ مقبل  (4)

في مقدمة أحد كتبه: )أنا في هذا الكتا  وفي بعض كتبي األخرى ال أحرص  –رحمه الله  –قلاله الشلللللللللللللليخ مقبل 
ذكرت  ه في مسللللللللم فال أعزوه إليه، ألني قدعلى التخريج، بل ربما أنقل الحديث من البخاري بسلللللللنده، وأجده بسلللللللند

هو أن تصللللللللل الفائدة إلى القارك في أقر  وقت ممكن، على أني  –الله يعلم  –الحديث بسللللللللنده وألن مقصللللللللودي 
 ال أنكر فائدة التخريج الحديثيه التي فيها فائدة(.

 .11هل، ص 1425، اليمن، دار اآلثار، 2الوادعي: الجامع الصحيح في القدر، ط 
 .(611/ 6فيض القدير ) .أي البركة فيما احمر من الخيل حمرة صللللللللللافية جدا مع حمرة العرف والذنبقال المناوي:  (0)
 .061 – 061/  1الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (6)
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 ومثال آخر:

: حدثنا ُمسللللللللللللدد، (313ص  0)ج قال أبو داود رحمه الله ):-رحمه الله  –الشلللللللللللليخ مقبل  قال
ن عكرمة قال: سلللمعت الحجاج أخبرنا يحيى، عن حّجاج الصلللواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، ع

، وعليه الحج   رق سللللِ مقنة كُ ): لله : قال رسللللول اقالاألنصلللاري  بن عمرو  (من قابل أو ُعرج فقد حل 
 .صدق :عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقاال ابنفسألت  :قال عكرمة

قاال: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر، عن يحيى بن  ةحدثنا محمد بن المتوكل العسقالني وسلم
من )قللال:  بن رافع عن الحجللاج بن عمرو، عن النبي  عبللد الللله أبي كثير، عن عكرمللة، عن 

 .قال سلمة بن شبيب قال: أنبأنا معمر ،فذكر معناه (...ُكِسرق أو ُعِرج أو مرض
هذا حديث صللحيح وال يضلللره أن عكرمة تاره يرويه ) :عقبه –رحمه الله  –قال الشلليخ مقبل 

ن رافع، ب عبد الله ثم ثبته فيه  فيحتملل أنله رواه عن حجلاج،وتلارة يرويله بواسللللللللللللللطلة  ،عن الحجلاج
              جلللاج بن عمرو فرواه عللللاليللللًا،ثم تيسللللللللللللللر للللله لقي ح بن رافع، عبلللد الللللله ل أنلللله رواه عن ويحتمللل

 والله أعلم.
بن  له عبد الرواية معمر ومعاوية بن سلللال م أصلللح، يعني التي فيها  :على أن البخاري يقول

  .(1) ( رافع كما في الترمذي
حة في الغالب ببيان صللال يقوم  –رحمه الله  –الشلليخ مقبل القارك أن رى يومع االختصللار 

وأنه على شللللللللرط  ،إلى ذلك بيان أن السللللللللند في أعلى درجات الصللللللللحة يضلللللللليفالحديث فقه، بل 
 وهذا في األحاديث التي توفر فيها ذلك. ،أو أحدهما ،الشيخين

 مثال ذلك: 
حدثنا يحيى  (113ص  3)ج رحمه الله  –قال اإلمام أحمد ) :-رحمه الله  – الشلليخ مقبلقال 
إن فيكم قومًا يعبدون ) :قال ولم أسلللمعه منه أن رسلللول الله  لي عن أنس قال: ُذِكرق  يمي،عن الت

 .(مي ةِمن الر   ويدأبون حتى تعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين ُمروق السهم
سللعيد القطان والتيمي هو سللليمان  ابنهذا حديث صللحيح على شللرط الشلليخين، ويحيى هو 

   .(2) (نبن طرخا
ين لرجال الشلللللليخ –رحمه الله  –مقبل  –على معرفة واسللللللعة ِمن الشلللللليخ  وهذه الطريقة تدل  

  (3).(بكثرة القراءة في الصحيحينعلينا مقن   الله) :وهو القائل
 وإذا كان رجال السند رجالق الصحيح إال واحدًا بين ذلك رحمه الله.

 مثال ذلك:
                                                 

 .051 - 1/069المرجع سابق،  (1)
 .1/55المرجع السابق،  (2)
 .59 – 0/51الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (3)
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 1 )ج –رحمه الله  –بن ماجة  عبد الله )قال اإلمام أبو :-رحمه الله  – قال الشللللللللليخ مقبل
حلدثنلا علي بن محملد حلدثنا وكيع، عن حماد بن سلللللللللللللللمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك  :(04ص 

د، ُيخاُف أح فُت في الله وماخأحد، ولقد أُ  ىلقد أوذيت في الله وما ُيؤذ ) قال: قال رسلللللول الله 
 .(طعام يأكله ذو كبد إال ما وارى إبه بالل ومالي ولبالل ولقد أتت علي  ثالثة

ماجة  بنماجة، وال ابنهذا حديث صللللحيح رجاله رجال الصللللحيح، إال علي بن محمد شلللليخ 
ه أشللهر، فيحمل علي ماجة بالرواية عن الطنافسللي ابنشلليخان كالهما اسللمه علي بن محمد، ولكن 

 (1) .عندما يهمله، والله أعلم(
 ن أحيانًا سبب التحسين.كتابه، وبي  وأورد الحديث الحسن في 

 مثال ذلك:
بن  عبد الله : حدثنا (016ص  4)ج  –رحمه الله  –قال الشلللللللللليخ مقبل: )قال اإلمام الترمذي 

 منير، قال: سللمعت أبا عاصلللم، عن شللبيب بن بشلللر، عن أنس بن مالك، قال: لعقنق رسلللوُل الله 
وشللللاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وسللللاقيها، وبائعها،  ،في الخمر عشللللرة: عاصللللرها، ومعتصللللرها

 حديث أنس. له( هذا حديث مريب من ة وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترا 
ين معين وقال أبو حاتم: ل ابنوثقة هو حديث حسلن، شبيب بن بشر ): عبد الرحمنقال أبو 

  .(3) (الحسن، والله أعلم، فالظاهر أن حديثه ال ينزل عن (2)الحديث حديثه حديث الشيوخ
 ويذكر الشيخ مقبل أحيانًا بعض المتابعات لرواة الحديث.

 مثال ذلك:
( حدثنا يزيد بن هارون، 223ص  4اللله )ج  هقلال الشلللللللللللللليخ مقبلل: )قلال اإلملام أحملد رحمل

أبي حبيب وقال يزيد:  ابنأبي عدي، عن محمد بن إسحاق حدثني  ابنأخبرنا محمد بن إسلحاق، و 
ا الجهني قللال: قللال لنلل عبللد الرحمن أبي، عن ياليزن عبللد الللله أبي حبيللب، عن مرثللد بن  ابنعن 

 عليكم(.و  :: )إني راكب مدًا إلى يهود، فال تبدءوهم بالسالم وإذا سلموا عليكم فقولوارسول الله 
يعة، له بن عبد الله إسللللللحاق عليه عبدالحميد بن جعفر و  ابنهذا حديث صلللللحيح، وقد تابع 

   .(0) ( (4)"  تحفة األشراف "  كما في 
ذكر بعض اجتهاداته التي خالف فيها ه الشلللللللللليخ االختصللللللللللار إال أنفيه ر آثومع أن الكتا  

 . -رحمه الله  – الشيخ األلباني
 مثال ذلك:

                                                 

 .56/  1الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (1)
 .4/269ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (2)
 .61/  1الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (3)
 .10هل، ص 1413، المكتب اإلسالمي، 2، ط 3المزي: تحفة األشراف، ج  (4)
  .219 - 211/  2الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (0)
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 :(235ص  1)ج  –رحمه الله  – بن ماجة عبد الله )قال اإلمام أبو  قال الشلللللللللللللليخ مقبل:
بن عامر بن زرارة، قاال حدثنا أبو بكر بن عيا ، عن عاصلللم،  عبد الله حدثنا هناد بن السلللري، و 

بزق بين ال ت ،يا شللللللللللللبث :ه فقالزق بين يديبوائل، عن حذيفة، أنه رأى شللللللللللللبث بن ربعي  أبيعن 
كان ينهى عن ذلك، وقال: )إن الرجل إذا قام ُيصلللللللللللللي أقبل الله عليه  ، فإن رسللللللللللللول الله يديك

دقث سوء( بوجهه، حتى  .ينقلب أو يحدث حق
 هذا حديث حسن.

( فقال 156، ص 1في"تعظيم قدر الصللللللالة" )ج  المروزي وقد أخرجه محمد بن نصللللللر الله 
، عن ربعي بن ِحرا ، أن عن حمللاد رحملله الللله: حللدثنللا محمللد بن يحيى، ثنللا الحجللاج، عن حمللاد
الرجل  :إذا قام أحدكم أو قالقال: ) شللللبث بن ربعي بزق في قبلته، فقال ُحذيفة: إن رسلللللول الله 

في صللللللللالته يقبل الله عليه بوجهه فال يبزقن  في قبلته، وال يبزققن  عن يمينه، فإن كاتب الحسللللللللنات 
 .(ليبُزق عن يسارهعن يمينه، ولكن 

                        منهللال، وشلللللللللللللليخلله حمللاد هو ابنفيرتقي الحللديللث بللالسللللللللللللللنللدين إلى الصللللللللللللللحللة، فحجللاج هو 
سلمة، وشيخ حماٍد حماُد بن أبي سليمان، فحجاج معروف بالرواية عن حماد بن أبي سليمان،  ابن

حماد بن  أن حمادًا األول هو أبو أسلللللللللللامة وشلللللللللليخه)وليس كما يقول الشلللللللللليخ األلباني حفظه الله 
   .((1)زيد

ومع أن الكتا  كتاٌ  حديثي يهتم باألسللللانيد، إال أن الشلللليخ مقبل في بعض المواضللللع يبين 
 شيئًا من فقه الحديث.

 مثال ذلك:
(: حللدثنللا 5541) –رحملله الللله  –)وقللال اإلمللام أحمللد  –رحملله الللله  –قللال الشلللللللللللللليخ مقبللل 

قال: )من  عبدالرزاق حدثنا معمر عن سلللهيل بن أبي صلللالح عن أبيه، عن أبي ُهريرة أن النبي 
 قتلوه(.شِر  في الرابعة فا، ثم إذا جلدوهاثم إذا شر  ف ، ثم إذا شِر  فاجلدوهفاجلدوهشر  الخمر 

                                                 

 .244 – 243/  1المرجع السابق،  (1)
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              هذا حديث حسللللللللللللللن على شللللللللللللللرط مسلللللللللللللللم، وهو منسللللللللللللللوخ في القتل بدليل قصللللللللللللللة النعيمان التي
   .(2)" (1)الصحيح" في 

وفي أثناء البحث وقفت على صلورة لكتا  عبر مواقع التواصل االجتماعي بعنوان: )أقضواء 
استدراكًا على المؤلف الشيخ مقبل بن  101على كتا  الصلحيح المسلند مما ليس في الصلحيحين 

هادي في كتابه( إعداد الشلللللليخ الدكتور أحمد بن نصللللللر الله صللللللبري أسللللللتاذ الحديث وعلوم القرآن 
سللللللالمية "سللللللابقًا" تقديم العالمة الدكتور حميد بن طاهر السللللللندي رئيس قسللللللم الحديث بالجامعة اإل

 الهور. –بالجامعة السلفية 
فقلت في نفسي البد من الوقوف على هذا الكتا  ألن مائة وخمسين استدراكًا في كتا  ِمن 

ا  من كتشللللليء عظيم وعدٌد كبير، ويسلللللر الله لي شلللللراء ال –رحمه الله  –أهم كتب الشللللليخ مقبل 
، وكذلك وقفت على ردٍّ على هذا الكتا  من أحد طال  الشلللليخ، وهو الشللللليخ مدينة رسللللول الله 

يحيى الحجوري عنون لكتللابلله بعنوان طويللل وهو"التبين لجهللاالت الللدكتور أحمللد بن نصللللللللللللللر الللله 
صللللبري في كتابه )أضللللواء على أخطاء كتا  الصللللحيح المسللللند مما ليس في الصللللحيحين( ومدى 

 هج الدكتور على كتب فحول المحدثين".خطورة من
وُيمكن تلخيص اسلتدراكات الدكتور أحمد بن نصلر الله صلبري على كتا  الصلحيح المسند 

 والجوا  عليها باآلتي:
 .في ط عة الكتاب األولىالتي كانت عل ها أولا: استدراكه ل عض األحاديث أو األحكام 

 وقد أزالها كما في طبعات ،هذه األخطاء بنفسلللللله –رحمه الله  –وقد اسللللللتدرك الشلللللليخ مقبل 
فكان لزامًا على الدكتور أال يذكرها، السللللللللللللليما وقد قال في مقدمة كتابه: )وللعلم،  ،الكتا  الجديدة

                                                 

( عن عمر بن الخطا : 6511(، برقم )0صللللللللحيح البخاري، كتا  الحدود، با : ما يكره من لعن شللللللللار  الخمر ) (1)
أن رجاًل على عهد النبي صللللللللللى الله عليه وسللللللللللم كان اسلللللللللمه عبدالله، وكان ُيلقب حمارًا، وكان     يضلللللللللحك 

ه يومًا فأمر به ي الشلللرا ، فُأتي برسلللول الله صللللى الله عليه وسللللم، وكان النبي صللللى الله عليه وسللللم قد جلده ف
فُجللد، فقلال رجلل من القوم: اللهم العنلُه، ملا أكثر ملا يؤتى بله ؟ فقلال النبي صلللللللللللللللى الله عليه وسلللللللللللللللم: )ال تلعنوه 

 فوالله ما علمُت إال أنه ُيحب الله ورسوله(.
(، برقم 13دود )وقللد جللاء التصللللللللللللللريح بلقبلله عنللد البخللاري في صللللللللللللللحيحلله، كتللا  الوكللالللة، بللا : الوكللالللة في الحلل

( عن عقبة بن الحارث قال: )جيء بالنعمان، أو ابن الُنعيمان، شللللاربًا، فأمر رسللللول الله صلللللى الله عليه 2316)
 وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنُت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.(

فيمن شللللر  الخمر أن ُيضللللر  وينكل به، ثم ُنسللللخ قال الحافظ ابن حجر: )... وأما ابن المنذر فقال: كان العمل 
باألمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعًا ُقتل، ثم نسللللللخ ذلك باألخبار الثابتة وبإجما  أهل العلم إال من شللللللذ ممن ال ُيعد 

 خالفه خالفًا. 
 قلُت: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر، فقد ُنقل عن بعضهم وأستمر عليه ابن حزم منهم...(.

 .  11، ص 12بن حجر: فتح الباري، ج انظر: ا
 .2/310، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (2)
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طلعنا على الكتا  في آخر طبعاته والمرتبة على النحو الموضلللوعي فسلللاءنا مرور بعض افإننا قد 
    (1).(وردت في الطبعات األولى دون استدراك أو تصحيحسنين على الكتا  بينما األحاديث كما 

 :مثال ذلك
 –قال الترمذي  :(131( الحديث رقم )91/  1قال )) قال الدكتور أحمد بن نصلللللللللللر الله: 

 .311/  3 –رحمه الله 
)حلدثنلا محملد بن رافع حلدثنلا عبلدالرزاق أخبرنلا جعفر بن سللللللللللللللليمان عن ثابت عن أنس بن 

ُيفِطر قبل أن يصلللللللللللللللي على ُرطباٍت فإن لم تكن ُرطباٌت فتميراٌت فإن لم  كان النبي  :ملاللك قال
ا حسللللواٍت ِمن ماء( قال أبو عباس سللللق  – عبد الرحمنهذا حديث حسللللن قال أبو  )!!(تكن ُتميراٌت حق

 هل. 1هو حديث حسن على شرط الشيخين.  –وهو الشيخ مقبل 
  خطأ مطبعي، وإنما المقصلللللللللود قلت: قوله قال أبو عباس: )هذا حديث حسلللللللللن( الظاهر أنه 

 )أبو عيسى( فهي كنية اإلمام الترمذي رحمه الله.
وقوله هو حديث حسلللللن على شلللللرط الشلللللليخين، فيه تضلللللار  وتناقض ويبدو أنه اصللللللطالح 
خاص بالشللللليخ مقبل إذ أن ما كان على شلللللرط الشللللليخين فيكون صلللللحيحًا إن شلللللاء الله ليس على 

ى شرط الشيخين، فإن جعفر بن سليمان وهو أبو سليمان درجة الحسلن، ثم إنه في الحقيقة ليس عل
.. .البصللري، ليس ِمن رجال البخاري وليس له أي رواية في الصللحيح ال تعليقًا وال مقرونًا مع ميره

ه فيه األزدي فإن معين ويتوسلللللل ابنوهو بعد ذلك مختلف في توثيقه اختالفًا كبيرًا، ففي حين يوثقه 
المديني يضلللللعفونه، وقد رمي بالتشللللليع وهو ممن يكتب حديثه  بنابعض األئمة كيحيى بن سلللللعيد و 
 .(2) (وال يحتج به والله تعالى أعلم
إلى الطبعة الثانية لوجد أن ما ورد في الصلللللللللحيح المسلللللللللند  –وفقه الله  –ولو رجع الدكتور 

ري: قال الشيخ يحيى الحجو  ،في الطبعة الثانية  -رحمه الله  – إنما هو خطأ مطبعي عدله الشيخ
على شلللللللللرط الشللللللللليخين( خطأ مطبعي، أو من بعض النسلللللللللاخ، وقع في أول طبعة للكتا ،  ة)لفظ

هللللللللللللللللللل وفي الثالثة 1416وأصللللللحت على الصللللللوا  في الطبعات التي بعدها الثانية الصللللللادرة عام 
هذا حديث حسن على شرط  عبد الرحمنقال أبو  :هللللللللللللل، قال الشيخ رحمه الله1426الصادرة عام 

(، وإنما هذا من البراهين على 1461مسللللللللللم، وكذا أصللللللللللح في الجامع المرتب على األبوا  رقم )

                                                 

 .14هل، ص 1425، القاهرة، مكتبة السنة، 1أحمد بن نصر الله: أضواء على أخطاء كتا  الصحيح المسند، ط  (1)
 .164المرجع السابق، ص  (2)
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طلعنلللا على الكتلللا  في آخر امن كتلللابللله قلللال: وللعلم، فلللإننلللا  14اللللدكتور في قولللله ص  (1)كلللذ 
    (2) .(طبعاته

 .لكث ر من األحاديث الواردة في الصح و المسند ِممَّا ل س في الصح ح ن استدراكه: ثان اا 
قد رواها  " الصحيح المسند" من األحاديث الواردة في  على أنه كثير وقد بنى هذا االستدراك

صللطلح ر مأحمد بن نصللر الله صللبري لم ُيحرِّ  البخاري ومسلللم، وسللبب هذا االسللتدراك أن الدكتور
فن  الذين صلللللللللللللنفوا في)ن تحريرًا جيدًا، فقد قال الدكتور خلدون األحد : الزوائد على الصلللللللللللللحيحي

  :وهي ،الزوائد اتفقوا على ثالث قواعد في اعتبار الحديث من الزوائد
 : أولا 

 ،ا، لم ُيخرج البتة في األصللول السللتة أو بعضللهن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناهأن يكون مت
 .وال من حديث ميره ،ال من حديث الصحابي الذي رواه 

 ثان اا: 
ولكن  بعضللللللها،، قد ُخرج باألصللللللول السللللللتة أو ن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناهأن يكون مت

 الزائد.عن صحابي آخر مير الذي روى الحديث 
 :  ثالثاا 

لكن  ،قد ُخرج في األصلللول السلللتة أو بعضلللها ،أن يكون متن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه
 .(3) ( .زيادة مؤثرة لم يخرجوها ،ائدفي متن الحديث الز 

في كتابه كما هو واضلح من عنوانه أنه سلليذكر أحاديث  -رحمه الله  –وشلرط الشليخ مقبل 
صللللللللحيحة زائدة على الصللللللللحيحين سللللللللواء رواها البخاري ومسلللللللللم أو أحدهما بنفس اللفظ لكن عن 

م أو أحاديث ل ،عن نفس الصللللللللحابي لكن بزيادة مؤثرة لم ترد في الصللللللللحيحينأو صلللللللحابي آخر، 
ر ، فيأتي بعد ذلك الدكتو الغالبيروهلا البخاري ومسلللللللللللللللم أو أحدهما ال بلفظها وال معناها وهذا هو 

                                                 

ال أوافق الشلللللللللللليخ يحيى على وصللللللللللللفه للدكتور بالكذ ، ولو وصللللللللللللفه بالخطأ لكان أجمل، كما أني ال أوافق الدكتور  (1)
قد قال في ، فالتوفيقوعدم  أحمد بن نصللللللللر الله صللللللللبري على وصللللللللفه ل ئمة والعلماء بالغفلة وضللللللللعف التخريج

ر الله وسلللللللار خلفه في هذه الغفلة ومف على وهمه الدارقطني)الظاهر أن الشللللللليخ مقبل قد تابع  :إحدى اسلللللللتدراكاته
 .للجميع(
 .111المرجع السابق، ص انظر: 

 قاصر(.بير، وتخريج ضعيف متوقال أيضًا في إحدى استدراكاته واصفًا تخريج الشيخ مقبل للحديث: )خطأ ك
 .12ص  ،المرجع السابقانظر: 

هذا يقع متعجاًل قاصلللللللللرًا، و  الحكمفي اسلللللللللتدراك آخر: )ولكن الحقيقة أنه لم يسلللللللللبر موره فجاء  وقال أيضلللللللللًا ُمعلِّقاً 
 .كثيرًا للشيخ مفر الله له(

 .116المرجع السابق ص انظر: 
 .211هل، ص 1421، صنعاء، دار اآلثار، 1الحجوري: التبيين، ط  (2)
 .66، بدون ط، دمشق، دار القلم، ص 1األحد : زوائد تاريخ بغداد، ج  (3)
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وى أنها بدع " الصللللحيح المسللللند" ينتقد بعض أحاديث  –وفقه الله  –أحمد بن نصللللر الله صللللبري 
م ذكره نرواها البخاري ومسلللللللللم، ثم يذكر أحاديث البخاري ومسلللللللللم عن صللللللللحابة آخرين مير الذي

 .-رحمه الله  – الشيخ مقبل
 مثال ذلك:

الحديث رقم  2/113قال ) قال الدكتور أحمد بن نصللللللللللر الله: )الخطأ الخامس والعشللللللللللرون 
بن نمير،  عبد الله حدثنا محمد بن  140/  1قال اإلمام أبو يعلى رحمه الله في المسللللند  :(999
)التمسوا  :عباس عن عمر قال: قال رسلول الله  ابنفضليل عن عاصلم عن أبيه عن  ابنحدثنا 

 هل. 1ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان( وهذا حديث حسن )!!( 
 (1) (.بل هو بالنص حديث متفق عليه ):قلت

ذي يا دكتور، الحديث ال :)قلت :هذا االستدراكقال الشليخ يحيى الحجوري في الجوا  على 
تسللتطيع أن تثبت أنه متفق عليه، فقد عزاه الهيثمي في المجمع ال في الصللحيح المسللند( عن عمر 

( إلى أبي يعلى والبزار، وإنما الذي في "الصللللللللللللللحيح" عن مير عمر، وأنت 0134( رقم )3/416)
م تخرج حديث عمر من أحد نفسلللللللللك قد م ت صلللللللللفحة ونصلللللللللف من تخريجك عن مير عمر، ول

   .(2) الصحيحين(
   :مثال آخر

(: قال اإلمام 1266رقم الحديث  2ج  ،366قال الدكتور في أول اسللللللللللتدراك له: )قال ص 
حدثنا محمد بن عجالن عن القعقا   حدثنا سلللللعيد عبد الرحمنحدثنا أبو ":1205أحمد رحمه الله "

أنه قال ال يزال لهذا األمر أو على هذا األمر  عن أبي صلللللللالح عن أبي هريرة عن رسلللللللول الله 
 هذا حديث حسن)!!(. .عصابة على الحق وال يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله

بلغ هلذا الحلديث مبلغ التواتر، حيث ورد عن ثلة ِمن الصللللللللللللللحابة بألفا  متقاربة في ): قللت
ليس بحسلللللللن بل  حديث حسللللللن( فتبين من ذلك أن إطالق القول على هذا الحديث )هذا .المعنى..

   .(3) (ة لهيهو قصور كبير، ونزول بالحديث عن المرتبة الحقيق
ى ح الزوائد علوهذا االسللللللللتدراك ِمن الدكتور بناه على ما سللللللللبق، وهو عدم تحريره لمصللللللللطل

لقول والرد على هذا ا ):، قال الشيخ يحيى الحجوري عليه العلماء والمحدثون  الصلحيحين الذي سار
رحمه  –أن كون هذا الحديث متواترًا هذا لم يكن بحمد الله خافيًا على شيخنا اإلمام الوادعي ) :هو
 - 411)ص  وبرهان ذلك أنه خرج هذا الحديث في كتابه " الجامع الصلللللللللللللحيح في القدر" –الله 
 –ه رحمه الل –وبهذا تعلم أن العالمة الوادعي  ...( عن تسعة ِمن الصحابة رضي الله عنهم410

                                                 

 .19أحمد بن نصر: مرجع سابق، ص  (1)
 .121الحجوري: التبيين، ص  (2)
 .11أحمد بن نصر: مرجع السابق، ص  (3)
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يحكم على حديث أبي هريرة حسلللب سلللنده هذا بالحسلللن، مفلة منه عن بقية األحاديث الصلللحاح  لم
أن الشلللليخ حكم على كل حديث بما يقتضلللليه سللللنده، كما يصللللنع الهيثمي  :.. برهان ذلك.في البا 

في "مجمع الزوائد" بما ال يخفى على من نظر فيه، إذ يحكم على كل حديث بما يسللللللللللتحقه، معلاًل 
   .(1) (وهذا شأنه، وشأن ميره ِمن األئمة ،بما علمه ِمن حال سنده

 ححها.وهو يص ،ثالثاا: استدراكه ألحاديث حسنها الش   مق  
 مثال ذلك:

( الحديث رقم 154/  1ن قال )الله )الخطأ السلللللادس والسلللللبعو قال الدكتور أحمد بن نصلللللر 
إسللللللللللللللحاق  ابن)حدثنا يعقو  حدثنا أبي عن  :(1501) –رحمه الله  –(: قلال اإلمام أحمد 202)
قال  :بن جعفر بن أبي طالب قالعبد الله فحدثني هشللللللام بن ُعروة بن الزبير عن عروة عن  :قال

ُت أن  :رسلللللول الله   وهذا حديث (رق خديجة ببيٍت من قصلللللب ال صلللللخب فيه وال نصلللللبُأبقشلللللُأِمرة
 هل 1 .حسن

رجال إسللللللناده ثقات أثبات رجال البخاري ومسلللللللم، عدا محمد بن : بل هو صللللللحيح جدًا قلت
إسللللحاق، وهو اإلمام صللللاحب المغازي روى له مسلللللم في المتابعات، وروى له البخاري اسللللتشللللهادًا 

   .(2) (بسبب طول رواياته
ثم ترجم الدكتور لرجال اإلسللللللللناد وخرج بنتيجة أن اإلمام محمد بن إسللللللللحاق ثقة وحديثه من 

 قسم الصحيح ال الحسن.
ل علماء الجرح والتعديفيه أن محمد بن إسحاق اختلف  رأىراجع كتب الجرح والتعديل ومن 

بن حجر الخالصة فيه فقال: )صدوق ابين ُمعّدل ومجرح، وذكر شيخ اإلسالم في الحديث الحافظ 
وهذا  ،المشتغلين بعلم الحديثومن كان هذا وصلفه فحديثه حسن كما هو معروف عند  ،(3) يدلس(

 الشلليخ مقبل ىالدكتور عل ، فلماذا ينتقد(4)ث العصللر في كتبهشلليخ األلباني ُمحدِّ الذي سللار عليه ال
  ؟ إذاً 

الدكتور في موضلللع آخر تحسلللين الشللليخ مقبل ألحد األحاديث بسلللبب محمد بن وكذلك انتقد 
بن علقمللة فهو حسللللللللللللللن الحللديللث وخللالفلله الللدكتور، وذهللب إلى أنلله ثقللة وحللديثلله من قسللللللللللللللم اعمرو 

آخرون من جهة فيه وتكلم  ،العلماءمن جملاعة  هة وثقلملومحملد بن عمرو بن علق ،(0)الصللللللللللللللحيح

                                                 

 .40 - 44الحجوري: التبيين، ص  (1)
 .110أحمد بن نصر: مرجع سابق، ص  (2)
 .120ب، ص ابن حجر: تقريب التهذي (3)
 .93هل، ص 1421، الكويت، مراس للنشر والتوزيع، 1، ط 6األلباني: صحيح أبي داود، ج  (4)
 .129أحمد بن نصر: مرجع سابق، ص  (0)



 68 

ومن كان هذا  ،(1)بن حجر خالصللللللللللة الكالم فيه فقال: )صللللللللللدوق له أوهام(اوذكر الحافظ  ،حفظه
 .- رحمه الله – وصفه فحديثه حسن، كما ذهب إليه الشيخ مقبل

 رابعاا: استدراكه ألحاديث يحسنها الش   مق   وهو يمعفها.
 مثال ذلك:

قال أبو  :((219( الحديث رقم )106/  1)قال الدكتور: )الخطأ الحادي والسللللللللللللللبعون قال 
: )وحدثنا محمد بن حاتم بن يزيع حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسللللللللللللم 444/  1داود رحمه الله 

ارًا قال: رأى ناٌس ن عبد الله  بنأو سللللمعت جابر  عبد الله  بنعن عمرو بن دينار أخبرني جابر 
ناولوني صلللاحبكم، فإذا هو الرجل  :في القبر، وإذا هو يقول فإذا رسلللول الله  ،في المقبرة، فأتوها

 هل .1الذي كان يرفع صوته بالذكر( هذا حديث حسن. 
وسللللن سلللل ابنبل هو حديث ضللللعيف، إسللللناده ليس بالقائم، ففيه محمد بن مسلللللم وهو  ):قلت

  (2) .(وإن كان صدوقًا إال أن له أوهاماً  ،الطائفي يضعف من قبل حفظه
 محمد بن مسلم بن سوسن يحسن حديثه بإنشراح صدر.) :الحجوري  قال الشيخ يحيى

 ابنوأن  حيث ،تعدياًل له هذا يتضلللللللللللللمن ،نة أوثق منهيعي ابن :معين، وقولهم ابنفقد وثقه 
 .إمام فوق الثقة، فهذا القول أقل ما فيه أنه حسن الحديث في عمرو بن دينار عيينة

 .وقال أبو داود ثقه ال بأس به
 .ووثقه يعقو  بن سفيان ،عدي فيه صالح الحديث ال بأس به ابنومن كالم 
 ليس به بأس. :وقال النسائي

فالقول بأن مثل هذا يضللللللللللعف حديثه مع ما ترى من التوثيق له قول باطل، واحتج بالحديث 
 .(363/  0)البغوي في "شرح السنة" 
 صحيح. اسناده :وقال المحقق

  (3) ((316/  2)راية" ال بوأقر تصحيح الحاكم له الزيلعي في "نص
ومن  (4) )صدوق يخط  من حفظه( :حجر في محمد بن مسللم بن سلوسلن ابنوقال الحافظ 

 .-رحمه الله  – كان هذا وصفه فحديثه حسن كما ذهب إليه الشيخ مقبل
تبين  ،"الصللحيح المسللند مما ليس في الصللحيحين" انتقادات الدكتور على كتا  فهذه جملة 

 وأن الدكتور قد جانب الصوا  في –رحمه الله  –في أملبها أن الصوا  مع الشيخ مقبل الوادعي 
 . والله أعلم مالب كتابه

                                                 

 .114ابن حجر: تقريب التهذيب، ص  (1)
 .156أحمد بن نصر: مرجع سابق، ص  (2)
 .231 - 229الحجوري: التبيين، ص  (3)
 .196ابن حجر: تقريب التهذيب، ص  (4)
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 الثانيالمطلب 
 كتاب الصح و المسند من دلئ  الن وة

ًا ع " الصللحيح المسللند من دالئل النبوة" كتابه  –رحمه الله  –ألف الشلليخ مقبل  لى ثالث رد 
 طوائف بي نهم في مقدمة كتابه وهم:

 الطائفة األولى.   .1

بعض المتأخرين الذين سلللللكوا مذهب االعتزال فضللللاقت صللللدورهم ببعض المعجزات النبوية 
 فتارة يؤولونها وتارة يضعفونها.

 الطائفة الثان ة.   .2

صب والباطل، ومنهم من يدفعه التعثون الناس بالغث والسمين والحق حدِّ القصاصون الذين يُ 
 األعمى إلى وضع أحاديث باطلة.

 الطائفة الثالثة.   .3

لوها ما ال تتحمل وأنزلوها على بعض المخترعات العصرية الذين نظروا في دالئل النبوة فحم  
 .(1)حديثهوالوسائل ال

 أهمهار فباشللن القادر والكتب التي ُألفت في دالئل النبوة كثيرة وقد ذكر الشلليخ سللعيد بن عبد
 :)أهم المؤلفات في دالئل النبوة فقال:

 هي.311سنة  ىالمتوف رياديفألدي بكر ال دلئ  الن وة  .1

 هو كتا  مختصلللللللللللللر، يبلغ عدد أحاديثه ثالثة وخمسلللللللللللللين حديثًا، تتعلق بمعجزات النبي 
 الحسية.

   .هي431سنة المتوفى دلئ  الن وة ألدي نع م األص هاني   .2

( حديثًا، وأصلللللللللل الكتا  مفقود، 060شلللللللللتمل على واحد وثالثين فصلللللللللاًل، وعدد أحاديثه )او 
 والمطبو  هو المنتخب منه بتحقيق محمد رواس قلعجي، وعبد البر عباس.

 .هي451سنة  المتوفىللماوردي  أعالم الن وة  .3

                                                 

 .11 – 1هل، ص 1431، صنعاء، دار اآلثار، 3الوادعي: الصحيح المسند من دالئل النبوة، ط  (1)
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النبوة  إثباتاألبوا  السلللتة األولى في  ،على واحد وعشلللرين باباً  شلللتملاوهو كتا  مختصللر 
 .من دالئلها واألبوا  األخرى في ذكر الدالئل والمعجزات

 .هي458سنة  لل  هقي المتوفىدلئ  الن وة   .4
لف في دالئل النبوة، ذكر فيه مؤلفه الدالئل والمعجزات وقت الوالدة وهو أحسلللن وأشلللمل ما أُ 

  .بترتيب السيرة النبوية إلى وفاته 
 المعطي قلعجي. عبد .وقد طبع الكتا  بتحقيق د

 .هي535سنة  ىالقاسم األص هاني المتوفدلئ  الن وة ألدي   .5
        حديثًا، بتحقيق مسللللللللللللللاعد بن سللللللللللللللليمان الراشللللللللللللللد  219شللللللللللللللتملل الجزء المطبو  منه على ا
 .(1) ((ماجستيررسالة )

 533 "الصللللحيح المسللللند من دالئل النبوة " في كتابه  –رحمه الله  –الشللليخ مقبل وقد ذكر 
أنه اعتنى بإيراد األحاديث الصلللللللحيحة واإلعراض  -رحمه الله  –ز كتا  الشللللللليخ مم ا ُيميِّ و حديثًا، 

   (2)(.وقد توخيت الصحيح):في مقدمة كتابه - رحمه الله -عن األحاديث الضعيفة فقال 
رحمه  –والذي يقرأ في الكتا  يجُد بعض األحاديث الضلللعيفة التي بي ن ضلللعفها الشللليخ مقبل

 بعد إيرادها فلماذا أبقاها ولم يحذفها؟ نفسه-الله
ث وربما ذكرُت الحديث وبعد البح: )مبينًا السلللللبب في ذلك –رحمه الله  –قال الشللللليخ مقبل 

 (3) (.إلفادة القارك  ،نًا علتهوإما أن أبقيه مبيِّ  ،أعثر له على علة، فإما أن أحذفه
 مثال ذلك:

في )األد  المفرد( ص  –رحمة الله  –( قال اإلمام البخاري 516الحديث الذي أورده برقم )
يةك قال: حدثني  :بن يونس، قلال نعبلد الرحم(: حلدثنلا 163) بن  هللعبد احلدثنا محمد بن أبي الُفدق

 يقبنيقللال: )ال تقوم السلللللللللللللللاعللة حتى  عن النبي  ،أبي هنللد، عن أبي هريرة ابنأبي يحيى، عن 
 .(الناس بيوتًا ُيشبِّهونها بالمراجل

 يعني الثيا  المخط طقة. :قال إبراهيم
بد عهذا حديث حسللللن بهذا السللللند، إال أنه قد تابع ) :عقبه –رحمه الله  –قال الشلللليخ مقبل 

 بن يونس إبراهيُم بن المنذر فالحديث صحيح. نالرحم
في ترجمة سللللللعيد أن أبا حاتم  (4) التحصللللليلبظاهر السلللللند ثم وجدت في جامع  امتررتكذا 

 (0) لفائدة(لقال: لم يلق أبا موسى وال أبا هريرة، فعلم أن الحديث ضعيف النقطاعه ولكن نتركه 
                                                 

 .9هل، ص 1411، السعودية، دار الخراز، 2، ط 1باشنفر: دالئل النبوة، جل  (1)
 .12الوادعي: الصحيح المسند من دالئل النبوة، ص  (2)
 .12المرجع السابق: ص (3)
 .110العالئي: جامع التحصيل، ص  (4)
 .611الوادعي: الصحيح المسند من دالئل النبوة، ص  (0)
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 مثال آخر:
وبي ن سبب  ،ثم تراجع عن تحسينه ،في دالئل النبوة حديثاً  –رحمه الله  –الشيخ مقبل  حسلن

حثًا ألحد طالبه األعاجم في ضعف الحديث، وهذا كله يدل على تثبته بالتراجع، وأثبت في الكتا  
 .- الله رحمه-وأمانته العلمية وتواضعه 

 4)ج  –رحملله الللله  –قللال اإلمللام أحمللد )  :( فقللال196وهللذا الحللديللث هو مللا أورده برقم )
ن ع ،عبد الرحمنقال حدثنا سلللللللللليمان بن كثير، عن حصلللللللللين بن  ،( حدثنا محمد بن كثير11ص

لى هذا فرقة ع ،نشلللق القمر على عهد رسلللول الله فصلللار فرقتين) ا :محمد بن جبير بن ُمطعم قال
رنا محمد :فقالوا ،وفرقة على هذا الجبل ،الجبل حق يع أن فإنه ال يسللللللتطسللللللحرنا، إن كان  :فقالوا ،سللللللق

 يسحر الناس كلهم.
هذا حديث حسن، فإن سليمان بن كثير فيه كالم ال )عقبه:  –رحمه الله  –قال الشيخ مقبل 

 (019حبان ص ) ابنينزل حديثه عن الحسللللللللن، وقد تابعه محمد بن فضلللللللليل بن مزوان كما عند 
 .فالحديث الصحيح )الموارد(من 

أنه معل وال يتأتى الحكم على أن العلة  (1)"تحفة األشلللللللللللراف والنكت الظراف" ثم وجدت في 
رأيت قه فر طُ  سللللليد جمع األخ الفاضلللللل ذو القرنين األندونوق ،بجمع طرقهقادحة أو مير قادحة إال 
 .(2)(...: )إثبات ذلك، فقال حفظه الله

 .ثم ذكر الشيخ ست صفحات من بحث األخ ذي القرنين
           فيه الحديث  أورد –رحمه الله  –أن الشللللللللليخ مقبل  (3)ومما تميز به هذا الكتا  عن سلللللللللابقه

 الحسن لغيره.
 ذلك:مثال 

 304ص  12ج  –رحملله الللله  –قللال اإلمللام أبو داود ) :(643مللا أورده في الكتللا  برقم )
بللد عحللدثنللا عبللدالوهللا  بن نجللدة، أخبرنللا أبو عمرو بن كثير بن دينللار عن حريز بن عثمللان، عن 

ِر  عن رسللللللللللللللول الله عوفبن أبي  الرحمن )أال إني أوتيت  :الأنه ق ، عن المقلدام بن معلدي كق
ك الِكتا  ومث م فيه من تقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدي رقُجل شللبعان على أريكتهله معه، أال ُيوشللِ
ل  ذ من حراٍم فحرِّموه، أال ال يحللل   وه ومللا وجللدتم فيللهحالل فللأِحل   ي لكم لحمق الِحمللاِر األهلي، وال كللُ

، عنها صلللللاحبها، ومن نقزقلق ِبقةوم فعليهم أن يقةُروه ناٍ  من السلللللبع، وال ُلقطُة معاهٍد إال أن يسلللللتغني
ِقبقُهم بمثل ِقراه   .(4فإن لم يققُروه فله أن يقعة

                                                 

 .410/  2المزي: تحفة األشراف،  (1)
 .211الوادعي: الصحيح المسند من دالئل النبوة، ص  (2)
 أعني به " الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين". (3)
قيل هذا في المضللللللطر أو هو منسللللللوخ عون  والقصللللللر أي فله أن يأخذ منهم عوضللللللا عما حرموه من القرى بالكسللللللر ( 4)

 .(1121/ 9المعبود )
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بن أبي عوف مسلللللللتور الحال يصللللللللح  عبد الرحمن):عقبه –رحمه الله  –قال الشللللللليخ مقبل 
حديثه في الشللللللواهد والمتابعات والحديث له شللللللواهد منها الذي بعده، على أنه قد تابعه الحسللللللن بن 

 (1).(كما عند الترمذي وهو مستور الحال، فالحديث حسٌن لغيره ،جابر اللخمي
رحمه  –وقد سلللللار الشللللليخ مقبل على طريقته التي هي عدم التوسلللللع في تخريج الحديث فقال

ولم ُأكِثرة ِمن تخريج الحلديث حتى إن الحديث قد يكون متفقًا عليه فبعضللللللللللللللها خرجته من : )–اللله
ة، والحمد ب المعتمدعلى البخاري، ألني قد ذكرت الحديث بسنده من الكت اقتصرتمسلم، وبعضها 
 (2)(.حال لله على ُكلِّ 

وال يقتصلللللللُر الشللللللليخ على تصلللللللحيح الحديث أو تحسلللللللينه فقه، بل ُيورُد العلل التي أُِعل  بها 
 ادحة.قالحديث ثم ُيبين أنها مير 

 مثال ذلك:
: 395ص  3ج  –رحملله الللله  –قللال اإلمللام أبو يعلى ) :153مللا أورده في الكتلللا  برقم 

، عن جابر بن سلللابه عبد الرحمننمير حدثنا أبي، حدثنا الربيُع بن سلللعيد الُجعفي، عن  ابنحدثنا 
ر ه أن ينظر إلى رُجل ِمن أهل الجّنة، فلينظر إلى الحسين بن علي، فإني سِمعُت رسول  :قال من سق
 .( يقُقولهُ  الله 

قال أبو  جعفيوالربيع بن سللعد ال ،هذا حديث حسللن) :عقبه –رحمه الله  –قال الشلليخ مقبل 
 بنابن سللللللللللللابه، وإن نفى سللللللللللللماعه  عبد الرحمنه. و بنحاتم ال بأس به، كما في الجرح والتعديل ال

أبي حللاتم في  ابن، وقللال (3)أبي حللاتم، كمللا في جللامع التحصلللللللللللللليللل ابنفقللد أثبتلله  ،ن جللابرمعين م
 (0) .((4)متصل عبد الله الجرح والتعديل: عن جابر بن 

زماننا مسللللللللللك إنزال األحاديث التي أخبرت عن أمور  وسللللللللللك بعض المعاصلللللللللرين من أهل
هذا  –رحمه الله  –وقد خالف الشلللللللللليخ مقبل  ،مسللللللللللتقبلية على وقائع معينة أو أشللللللللللخاص معينين

في األمور  وذكرت أيضللللللللللًا فصللللللللللاًل في دالئل النبوة التي أخبر بها النبي : )فقال    المسلللللللللللك
خشللللللللية أن أحملها على أمر  ،ى فالن وال فالنالمسللللللللتقبلية، وتركت األدلة كما هي، فلم أحملها عل

 (6).(فيأتي في المستقبل ما هو أوضح
قال  –رحمهم الله  –في هذه القضلللللللية يسلللللللير على منهج السللللللللف  –رحمه الله  –والشللللللليخ 

 أنهم ال –رحمهم الله  –فقد كان من هدي السلللللف )الدكتور محمد بن أحمد بن إسللللماعيل المقدم: 
                                                 

 .449 - 441المرجع السابق: ص  (1)
 12المرجع السابق: ص  (2)
 .222العالئي: جامع التحصيل، ص  (3)
 .241/  0ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل،  (4)
 .119الوادعي: الصحيح المسند من دالئل النبوة، ص  (0)
 .12المرجع السابق: ص  (6)
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لو   وإنما يرون أصدق تفسير لها، وقوعها مطابقة لخبر النبي ،على واقع حاضرأحاديث الفتن  ن ُينزِّ
 ولذلك نالحظ أن عامة شلللللللارحي األحاديث الشلللللللريفة، كانوا ٌيفيضلللللللون في شلللللللرحها، واسلللللللتنباط ،

قتصلللللدوا في شلللللرحها احتى إذا أتوا على أبوا  الفتن، وأشلللللراط السلللللاعة أمسلللللكوا أو  ،األحكام منها
عض ، بخالف ما يحصلللللللل من بهمريبى تحقيق الحديث واكتفوا بشلللللللرح للغاية، وربما اقتصلللللللروا عل

 ،المتعجلين المتكلفين اليوم، فإنه بمجرد ظهور بوادر ألحداث معينة، سلللللياسللللللية كانت أو عسللللللكرية
 فُيسلللللللقطون األحاديث على أشلللللللخاص االنفعاالتعالمية تسلللللللتخفهم  الُبداءات، وتسلللللللتفزهم أو محلية 

 (1).(لبث الحقيقة أن تبين، ويكتشفوا أنهم تهوروا وتعجلواثم ال ت ،معينين، أو وقائع معينة
على طوله ألهميته  -حفظه الله  –المقلدم محملد بن إسللللللللللللللملاعيلل إنملا نقللت كالم اللدكتور 

" في كتابه  – رحمه الله –فيه تأكيد لما سار عليه الشيخ مقبل و ولحاجتنا إليه في واقعنا المعاصر 
 ." الصحيح المسند من دالئل النبوة
 ها يظهر بين م ه ذكر في مقدمة كتابه فوارق جليةأن –رحمه الله  –ومما يميز كتا  الشللللليخ 

اللله على أيدي األنبياء والمرسلللللللللللللللين من الخوارق والمعجزات وبين ما يظهر على أيدي السللللللللللللللحرة 
 –رحمه الله  – (2)ةتيمي ابنمن النقل عن شللللليخ اإلسلللللالم  –رحمه الله  –وقد أكثر  ،والمشلللللعوذين

لما رأيُت بعض ذوي األهواء من القدامى والعصللللللريين قد ) :الفوارق فقالذكره لهذه وقد بي ن سللللللبب 
طعن في دالئلل النبوة، وفي كراملات األوليلاء، ألنها قد تظهر بعض الخوارق على أيدي السللللللللللللللحرة 

حصللل ي قد قام ببيان الفوارق بين دالئل النبوة وبين ما  ةتيمي ابنوالمشلعوذين، وكان شليخ اإلسللالم 
ما  " اتالنبو ة " تيمي ابنمن الخوارق للسلللحرة والمشلللعوذين، رأيُت أن أنقل من كتا  شللليخ اإلسلللالم 

 .(3) ([42]األنفال:  ﴾لَِيْهلَِك َمْن َهلََك َعْن ََْئَِنٍة َايَْحَي  َمْن َحَ َ َعْن ََْئَِنٍة  ﴿تيسر 

 

                                                 

 .516 – 510هل ، 1423، اإلسكندرية، الدار العالمية، 1المقدم: المهدي وفقه أشراط الساعة، ط  (1)
هو الشللليخ اإلمام العالمة، الحافظ الناقد، الفقيه المجتهد، المفسلللر البار ، شللليخ اإلسلللالم علم الزهاد نادرة عصلللره، تقي  (2)

اللدين أبو العبللاس أحمللد بن المفتي شللللللللللللللهللا  اللدين عبلدالحليم ابن اإلمللام المجتهللد شلللللللللللللليخ اإلسللللللللللللللالم مجللد الللدين 
الم، كلان من بحور العلم، ومن األذكياء المعدودين، عبلدالسللللللللللللللالم بن عبلداللله بن أبي القلاسللللللللللللللم الحراني أحلد األع

والزهاد األفراد، والشلللللللللجعان الكبار، والكرماء األجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف، وسلللللللللارت بتصلللللللللانيفه الركبان، 
 هل.521توفي سنة 

 .144/  1، وابن حجر: الدرر الكامنة، 192/  4انظر: الذهبي: تذكرة الحفا ، 
 .13يح المسند من دالئل النبوة، ص الوادعي: الصح (3)
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 الثالثالمطلب 
 كتاب الصح و المسند من أس اب النزول

مه وهو عبارة عن بحث ق ،-رحمه الله –ُيعتبر من أقدم المؤلفات للشللليخ مقبل هذا الكتا   د 
وقد كتب الله له القبول واالنتشللللار رمم  ،(1)هناكلكلية الدعوة في الجامعة اإلسلللالمية أثناء دراسللللته 

كثرة المؤلفات في أسلللللللللللللبا  النزول القديمة والمعاصلللللللللللللرة، وقد جمع بعض الباحثين المعاصلللللللللللللرين 
 :المؤلفات في أسبا  النزول)المؤلفات القديمة ورتبها ترتيبًا زمنيًا فقال: 

 هل.115عن ميمون بن مهران المتوفي سنة ،(تفصيل ألسبا  النزول) .1
 هل.234سنة  ىالمتوف ،علي بن المديني( سبا  النزولأ) .2
 ،بن محمد بن عيسى بن فطيس عبد الرحمن، (القصلص واألسلبا  التي نزل من أجلها القرآن) .3

 هل.412سنة  ىالمتوف
 هل.461سنة  ىالمتوف ،علي بن أحمد الواحدي( أسبا  النزول)  .4
                ىمحملللد بن أسللللللللللللللعلللد العراقي الحكيمي المتوف الفرقلللانيلللة(،أسللللللللللللللبلللا  النزول والقصللللللللللللللص )  .0

 هل.065سنة 
 هل.532سنة  ىإبراهيم بن عمر الجعبري والمتوف ،(في أسبا  النزول النقولعجائب ) .6
 هل.102سنة  ىالمتوف ،حجر العسقالني ابن (،العجائب في بيان األسبا ) .5
 هل.911سنة  ىجالل الدين السيوطي، المتوف (،في أسبا  النزول النقولُلبا  ) .1

 .(2)(هذه المؤلفات عيون هذا البا 
 –فقد قال   (3)كتا  أسلللللبا  النزول للواحدي –رحمه الله  –وأفضللللللها في رأي الشللللليخ مقبل 

لكنه لم يقتصللللللللر على الصللللللللحيح، فربما روى من  ،ف في البا لِّ أحسللللللللن ما أُ  من هو) :رحمه الله
شلللللدد في مقدمة كتابه على هذه القضلللللية  –رحمه الله  –مع أن الواحدي ،(4)(طريق الكلبي الكذا 

ا  نزول في أسللللبالقول وال يحل :  ) –رحمه الله  –لكن أبى الله أن يجعل الكمال إال لكتابه فقال 

                                                 

 .55انظر: الوادعي: ترجمة أبي عبدالرحمن، ص  (1)
 12هللللللللللللللل، ص 1420، السعودية، دار ابن الجوزي، 1، ط 1آل النصلر والهاللي: االسلتيعا  في بيان األسبا ، ج  (2)

- 13. 
يسلللللللللللابوري، الشلللللللللللافعي، صلللللللللللاحب " هو اإلمام العالمة، أبو الحسلللللللللللن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الن (3)

 هل.461التفسير"، وإمام علماء التأويل، توفي سنة 
 .342 – 339/  11انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 

السللللالمي: ماية المأمول في التعليقات على الصللللحيح المسللللند من أسللللبا  النزول، بدون ط، صللللنعاء، مكتبة صللللنعاء  (4)
 .10األثرية، ص 
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دّ  إال الكتا  في َق  بالرواية والسلللما  ِمم ن شلللاهد التنزيل ووقف على األسلللبا ، وبحث عن العلم وجق
 الطال .
رحمهم  –ار، في هذا العلم بالنار فالسللف الماضون ثورد الشلر  بالوعيد للجاهل ذي العوقد 

 كانوا في أبعد الغاية احترازًا عن القول في نزول اآلية. –الله 
وأملا اليوم فكلل  أحلد يختر  ل يلة سللللللللللللللببلًا ويختلق إفكًا وكذبًا، ملقيًا زمامه إلى الجهالة، مير 

اآلية. وذلك الذي حدا بي إلى إمالء هذا الكتا  الجامع ل سبا ،  مفكر في الوعيد للجاهل بسلبب
نوا عن التمويه يسللللتغلينتهي إليه طالبوا هذا الشلللأن والمتكلمون في نزول القرآن، فيعرفوا الصلللدق، و 

  .(1) (وا في تحفظه بعد السما  والطلبوالكذ  ويجد  
فقد )سبب اختياره لهذا الموضو  فقال في مقدمة كتابه:  –رحمه الله  –وقد بين الشيخ مقبل 

اخترت أن يكون بحثي الذي ُأقدمه للجامعة اإلسللللالمية في )الصللللحيح المسللللند من أسللللبا  النزول( 
 :وذلك ألمور منها

 اللذان هما أساس ديننا. ارتباطه بفنين عظيمين وهما تفسير كتا  الله وسنة رسول الله    .1
 ب نزول اآلية يعين على فهم معناها.إن معرفة سب   .2
هذا ومما حدا بي إلى اختيار هذا الموضللللو  أن أسللللبا  النزول قد دخلها الدخيل كغيرها من    .3

 سائر الفنون.
ومن الدوافع لي على اختيار هذا الموضلللو  هي الرمبة في التعرف على أسلللرار هذا التشلللريع    .4

 العظيم.
 .(2) (.ومنها رجاء االستفادة من مراحل التشريع  .0

 وأما بالنسبة لمنهجه في هذا الكتا  في التصحيح والتضعيف فيمكن تلخيصه باآلتي:
د من الذين يحذفون األسللاني نأذكر الشلليخ األحاديث بأسللانيدها، وبين في مقدمة كتابه  :أولا 
ذلوا بويخرجونها مجردة من األسللللانيد يعتبرون مسلللليئين إلى العلم وإلى سلللللفنا الصللللالح الذين الكتب 

 .والرحلة ِمن أجلهاجهودًا عظيمة في تتبع األسانيد 
  حقِرص على جمع طرق الحديث، وبين فوائد ذلك التي منها: ثان اا:

 معرفة وصل الحديث وإرساله وصحته وإعالله.  .1
 في بعض الطرق.  تصريح المدلس بالسما .2
 بيان المبهم. .3
 (3) متابعة الضعيف. .4

                                                 

 . بتصرف91 – 96م، ص 2110، السعودية، دار الميمان، 1الواحدي: أسبا  نزول القرآن، ط  (1)
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 الجمع بين الروايات الصحيحة المتعارضة. ثالثاا:
 مثال ذلك:

ِ ﴿ :في سللللللبب نزول قوله تعالى –رحمه الله  –ذكر الشلللللليخ مقبل  بِيِ  اّلَلَ َِِ نْفُِنوا فِ  س
َ
 َالَا َاأ

يُمْ  إِلَ  الَتَْهلَُكةِ  ِِ يْ
َ
  .روايتين ظاهرهما التعارض ثم جمع بينهما [190]البقرة:  ﴾ ُلُْنوا ِْأ

 األولى: 
حدثنا إسلللللللحاق أخبرنا  :(9/201) –رحمه الله  –)قال اإلمام البخاري  :–رحمه الله  –قال 

ليمان قال سللمعُت أبا وائل عن ُحذيفة  ِ َالَا  ُ ﴿النضللر حدثنا شللعبة عن سللُ بِيِ  اّلَلَ نْفُِنوا فِ  سَِِ
َ
لُْنوا َاأ

يُمْ  إِلَ  الَتَْهلَُكةِ  ِِ يْ
َ
 :(52/  4) -رحمه الله  –قال الترمذي ، في النفقة تقال نزل  ﴾ِْأ

مخلد أبو عاصللللللم النبيل عن حيوة بن  شللللللريح عن حدثنا عبد بن ُحميد حدثنا الضللللللحاك بن 
يمًا كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صلللفًا عظ يزيد بن أبي حبيب عن أسللللم أبي عمران التجيبي قال:

هم من المسلللللللللللللللمين ِمثلهم أو أكثر، وعلى أهللل ِمصللللللللللللللر عقبلله بن عللامر وعلى يمن الروم فخرج ال
ن على صللللللف الروم حتى دخل فيهم فصللللللاح من المسلللللللمي فضللللللالة بن عبيد، فحمل رُجلٌ  الجماعة

ا أيها الناس إنكم ي :بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيو  األنصاري فقال ُيلقيالله  سبحان :الناس وقالوا
تتأولون هذه اآلية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه اآلية فينا معشلللللللر األنصلللللللار لما أعز الله اإلسلللللللالم 

ر اً  وإن الله قد أعز   ،إن أموالنا قد ضللاعت دون رسللول الله  وكثر ناصللروه فقال بعضللنا لبعض سللِ
 يقرد   ه ه على نبياإلسللللالم وكُثر ناصللللروه فلو أقمنا في أمولنا فأصلللللحنا ما ضللللا  منها، فأنزل الل

يُمْ  إِلَ  الَتَْهلَُكةِ ﴿علينا ما ُقلنا:  ِِ يْ
َ
ِ َالَا  ُلُْنوا ِْأ نْفُِنوا فِ  َسبِيِ  اّلَلَ

َ
إلقامة على افكانت التهلكة  ﴾َاأ

 بأرض الروم(. ا زال أبو أيو  شاخصًا حتى ُدِفنق فم ،وإصالحها وتركنا الغزو األموال
 .هذا حديث حسن صحيح مريب

 بن خالد بن عبد الرحمنوعلى الجماعة  :إأل أنه قال ،وأخرج أبو داود بمثلل حديث الترمذي
( 13/ 2وارد الظمان وأخرجه الطيالسللللللللللللللي )( من م411الوليلد وأخرج حلديلث الترمذي ابن حبان )

 ( وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.2/250وأخرجه الحاكم )
لكن أسللللم أبو عمران لم يخرجا له شللليئًا فهو ليس على شلللرطهما وهو  ،وسلللكت عليه الذهبي

 (2) ( (1)ثقة كما في " تهذيب التهذيب " 
 الثان ة: 

يُمْ  إِلَ  الَتَْهلَُكةِ  َالَا  ُلُْنوا ﴿ :عن النعمان بن بشللير في قوله ِِ يْ
َ
ذنب كان الرجل ي :قال ﴾ِْأ

يُمْ  إِلَ  الَتَْهلُ ﴿فيقول ال يغفر اللله لي فلأنزل اللله تعلالى:  ِِ يْ
َ
ِ َالَا  ُلُْنوا ِْأ بِيِ  اّلَلَ نْفُِنوا فِ  سَِِِ

َ
َكةِ  َاأ

                                                 

 .232/  1ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (1)
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نِينَ  ََُ الُْنْحسِِِ َ يُِح ُنوا  إَِنَ اّلَلَ ْحسِِِ
َ
ورجالهما رجال " األوسللله "  و " الكبير" الطبراني في رواه  ﴾٢٩١َاُ

 (1) .الصحيح
مه الله رح –قال فحجر الرواية األولى  ابنرجح الحافظ وقد فهاتان الروايتان متعارضللللللللتان، 

 (2)(.واألول أظهر لتصدير اآلية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها) :-
ال داعي ) :-رحمه الله  –الجمع بين الروايتين، فقال  –رحمه الله  –ختار الشلللللللللليخ مقبل او 

إللغاء الروايتين، أعني رواية النعمان والبراء مع صللللللللللحتهما فاآلية تشللللللللللمل من ترك الجهاد وبخل، 
وتشللللللللللللللملللل من أذنلللب وظن أن اللللله ال يغفر لللله وال ملللانع من أن تكون اآليلللة نزللللت في الجميع               

 (3) .(والله أعلم
 مثال آخر:

ِِ ﴿في سلبب نزول قوله تعالى:  –رحمه الله  –ذكر الشليخ مقبل  َتُراَن َِْعْه ِ إَِنَ اَلَِذيَن يَشِِْ  اّلَلَ
ْيَنانِِهْ  َثَنًنا قَلِيلًا

َ
 :روايتين [55]آل عمران:  ﴾َاأ

   :األولى
حلدثنلا عبلدان عن أبي حمزة  :(0/431) –رحمله اللله  –البخلاري  عبلد اللله قلال اإلملام أبو 

من حلف على يمين  :قال عن النبي رضلللللللللي الله عنه  عبد الله عن األعمش عن شلللللللللقيق عن 
إَِنَ ﴿ :ىنزل الله تعالأهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه مضللللللللبان فامرك مسلللللللللم ليقتطع بها مال 

 ِ ْيَنانِِهْ  َثَنًنا قَل
َ
ِ َاأ ِِ اّلَلَ َتُراَن َِْعْه ِِْ  لرحمنعبد اأبو األشللللللعث فقال ما حدثكم اآلية فجاء  ﴾يلًااَلَِذيَن يَش

هود، قال مالي شللل :عمٍّ لي فقال لي: شلللهودك قلت ابنُأنزلت هذه اآلية كانت لي بئُر في أرض  في  
 .(4)هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له يحلف، فذكر النبي  فيمينه قلت: يا رسول الله إذاً 

   :الثان ة
حدثنا علي هو ابن  أبي هاشم سمع هشيمًا  :(211/ 9) –رحمه الله  –قال اإلمام البخاري 

نه أبي أوفى رضلللللي الله ع بن عبد الله عن  عبد الرحمنأخبرنا العوام بن حوشلللللب عن إبراهيم بن 
 نأن رجاًل أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم ُيعطه ليوقع فيها رجاًل من المسلمي

ْيَنانِِهْ  َثَنًنا قَلِيلًا﴿فنزلت: 
َ
ِ َاأ ِِ اّلَلَ  .(0)إلى آخر اآلية ﴾إَِنَ اَلَِذيَن يَْشَتُراَن َِْعْه

نزول ويحمل على أن ال ،وال منافاة بينهما)عقب الروايتين:  –رحمه الله  –قال الشللللليخ مقبل 
بد عبن مسلعود رضلي الله عنه أصح، ألن حديث  عبد الله على أن حديث  ،كان بالسلببين جميعاً 

                                                 

 .31المرجع السابق، ص  (1)
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             السللللللللللللللكسللللللللللللللكي، قللال الحللافظ الللذهبي في عبللد الرحمنبن أبي أوفى من حللديللث إبراهيم بن  الللله 
   (2).(شعبة والنسائي ولم يترك إلى آخر ما ذكره رحمه الله هلين (1)" الميزان" 

 الترج و د ن الروايات المتعارضة. :رابعاا 
 مثال ذلك: 

ا ُوا الِْكَتاَب ِمْن ﴿ذكر الشلللللللللللليخ مقبل في سللللللللللللبب نزول قوله تعالى: 
ُ
َنُعَنَ ِمَن اَلَِذيَن ُ َالَتَسِِْ

ًذى َكثِيًرا 
َ
ْشَرُكوا ُ

َ
 روايتين: [116]آل عمران:  ﴾َقبْلُِمْ  َاِمَن اَلَِذيَن ُ

   :األولى
حلدثنلا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم  :(3/114) –رحمله اللله  –قلال اإلملام أبو داود 

عيب عن الزهري عن  :بن نافع حدثهم قال مالك  بن كعب بن عبد الله بن  عبد الرحمنأخبرنا شللللللللللُ
وُيحرِّض  النبي  عليهم، وكان كعب بن األشللللللللللللللرف يهجو تيبوكلان أحد الثالثة الذين عن أبيله 

أخالٌط منهم المسلمون والمشركون يعبدون  حين قِدمق المدينة وأهلها عليه كفار قريش وكان النبي 
وأصللللللحابه. فأمر الله عز وجل نبي ه بالصللللللبر والعفو ففيهم  األوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي 

ا ُوا الِْكَتاَب ِمْن َقبْلُِمْ  ﴿نزل الله: أ
ُ
 اآلية. ﴾َالَتَْسَنُعَنَ ِمَن اَلَِذيَن ُ

سعد بن معاذ أن يبعث  أمر النبي  لنبي فلما أبى كعب بن األشرف أن ينز  عن أذى ا
رهطًا يقتلونه، فبعث محمد بن مسللللمة وذكر قصلللة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشلللركون فغدوا 

 الذي كان يقول، ودعاهم النبي  ُطرق صللللللللللللللاحبنلا فُقتل فذكر لهم النبي  :فقلالوا على النبي 
بينلله وبينهم وبين المسلللللللللللللللمين عللامللًة  إلى أن يكتللب بينلله كتللابللًا ينتهون إلى مللا فيلله فكتللب النبي 

 صحيفة. الحديث.
حبة و  عبد الله قوله عن أبيه فيه نظر، فإن أباه  :قال المنذري  ال هو بن كعب ليسللللت له صللللُ

يه جده كون أراد بأبأحد الثالثة الذين تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا ُمرسللللللللللللاًل، وُيحتمل أن ي
من جده كعب بن  عبد الرحمنوهو كعب بن مالك، فيكون الحديث على هذا ُمرسلللللللاًل إذ قد سلللللللمع 

وضللع. ا مثل هذا في األسللانيد في مير مالك، وكعب هو أحد الثالثة الذين تيب عليهم، وقد وقع م
 .(4)بتصرف (3)من عون المعبود .هل

 الثان ة: 

                                                 

 .40/  1الذهبي: ميزان االعتدال،  (1)
 .63الوادعي: الصحيح المسند من أسبا  النزول، ص  (2)
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حسلللللن أنها  بإسلللللنادالمنذر  ابنأبي حاتم و  ابن ى : ورو (391 / 9في " الفتح " )قال الحافظ 
ِْ  ﴿نزللت فيملا بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى: 

َ
َ فَنِيٌر َانَْحُن ُ ]آل  ﴾نَِياُ  إَِنَ اّلَلَ

 (1) فغضب أبو بكر فنزلت.  - قوله عنتعالى الله  -[111عمران: 
 إن سنده حسن. :وقال (2)وذكره السيوطي في " اللبا  "

 بينهما إذ يحتمل أن اآلية نزلت في هذا وهذا. يناف)وال ت :-رحمه الله  –قال الشيخ مقبل 
ثم ظهر أن الحلديث من طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول، فعلى هذا فهذا السللللللللللللللبب 

 (3).(ضعيف
 مثال آخر:

َبَنَ اَلَِذيَن َيْفرَ لَا ﴿في سلللللبب نزول قوله تعالى:  –رحمه الله  –ذكر الشللللليخ مقبل  ُحوَن  َْحسَِِ
اا َِْنا لَْ  َيْفَعلُوا ُِ ْن يُْحَن

َ
 َْوا َايُِحَبُوَن ُ

َ
 روايتين: [111]آل عمران:  ﴾َِْنا أ

 :  األولى
(: حدثنا سلللللللعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن 233/ 1) –رحمه الله  –قال اإلمام البخاري 

د الخدري رضلللللي الله عنه أن يأبي سلللللعجعفر قال: حدثني زيد بن أسللللللم عن عطاء بن يسلللللار عن 
 ،الغزو تخلفوا عنه إلى كان إذا خرج رسلللللللول الله  رجاًل من المنافقين على عهد رسلللللللول الله 

عتذروا إليه، وحلفوا وأحب وا أن يحمدوا ا  سول الله فإذا قِدم ر  وفرحوا بمقعدهم ِخالف رسول الله 
ا لَْ  َيْفَعلُوا﴿بمللا لم يفعلوا فنزلللت:  اا ِْنَِ ُِ ْن يُْحنَِ

َ
 َْوا َايُِحَبُوَن ُ

َ
ا أ ِذيَن َيْفرَُحوَن ِْنَِ َبَنَ الََِ ا  َْحسَِِِ  ﴾لَِ

 .(4)اآلية
   :الثان ة

حدثني إبراهيم بن موسلللللللى أخبرنا هشلللللللام أن  :(9/311) –رحمه الله  –قال اإلمام البخاري 
 اذهب :أن مروان قال لبوابهأخبره أبي وقاص  نببن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكلة أن علقملة ا

دق بما لم يفعل ُمع امرك  عباس فقل له لئن كان ُكل   ابنيلا رافع إلى  ذ بًا فِرح بما ُأوتي وأحب  أن يحمق
يقُهودق فسلللألهم عن شللليء فكتموه  س وما لكم ولهذه إنما دعا النبي عبا ابنلُنّعذبن  أجمعون، فقال 

وتوا من أإياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد اسلللللللللللتحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سلللللللللللألهم وفرحوا بما 
َرَذ ﴿عباس رضللللللي الله عنه:  ابنكتمانهم ثم قرأ 

َ
ُ ِإَوۡذ ُ ا ُواْ  ٱَلَِذينَ ِميَثََٰق  ٱّلَلَ

ُ
ُ ََ تى كذلك ح ﴾ٱۡلِكَتَٰ

اا َِْنا لَْ  َيْفَعلُوا ﴿ :قوله ُِ ْن يُْحَن
َ
 َْوا َايُِحَبُوَن ُ

َ
 .(0) ﴾َيْفرَُحوَن َِْنا أ

                                                 

 .12المرجع السابق، ص  (1)
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زلت بأن تكون اآلية ن :هذا وُيمكن الجمع بين الحديثين) :-رحمه الله  –قال الشللللللللليخ مقبل 
 (.31/  9) " الفتح" الحافظ في  هفي الفريقين معًا، قال

عباس رضللللي الله عنهما مما  ابنألن حديث  ،ولو رجح حديث أبي سللللعيد لكان أولى :أقول
 .(132/ 2)"  مقدمة الفتح" انتقد على الشيخين كما في 
: "الفتح" وال معنى لقصللللللرها على أهل الكتا  قال الحافظ في ( 312/  9وكما في الفتح: )

ا ن يحمده الناس ويثنوا عليه بموعمومها يشلللللمل كل من أتى بحسلللللنة ففرح بها فرح إعجا  وأحب أ
 ليس فيه.

ي أبي رافع ف " الفتح" قال في  –رحمه الله  –هذا ومما يؤيد ما قلته في الترجيح أن الحافظ 
يلدور عليله: لم أر له ذكرًا في كتب الرواة إال بما أتى في الحديث اللذي عبلاس  ابنالرسللللللللللللللول إلى 

والذي يظهر لي من سللياق الحديث أنه توجه إلى مروان فبلغه الرسللالة ورجع مروان بالجوا ، فلوال 
فعلى هلللللذا                          –رحمللللله اللللللله  –ملللللا قنع برسللللللللللللللللللالتللللله إلى آخر ملللللا قلللللال  مروانأنللللله معتملللللد عنلللللد 

 (1)(.مجهول فأبو رافع
 :-رحمه الله  –العجز عن الوقوف على سلللللللللند الحديث قال الشللللللللليخ مقبل  دالتوقف عن خامسيييييياا:

، فإن دالوجو وربما صللللعب علي الوقوف على سللللند الحديث إذا كان في الكتب المفقودة أو العزيزة )
العثور بصححه إمام تطمئن النفس إلى تصحيحه كتبته بدون سند، وإال توقفت فيه حتى يسهل الله 

 (2)(.على سنده
 :مثال ذلك

الُِ  عَ ﴿في سللللبب نزول قوله تعالى:  –رحمه الله  –ما أورده الشلللليخ مقبل  لَ  َايَوَْم َيَعَضُ الَظَ
يْهِ  َِ مردويه و أبو  ابن( أخرج 61/  0في الدرر المنثور )) :–رحمه الله  – قال [25]الفرقلان:  ﴾يَِ

ا عباس رضلللللي الله عنه أن أب ابننعيم في الدالئل بسلللللند صلللللحيح من طريق سلللللعيد بن جبير عن 
عه م بمكه ال يؤذيه، وكان رجاًل حليمًا، وكان بقية قريش إذا جلسللللوا معيه كان يجلس مع النبي 

 ...(.آذوه
 سللللللللللللنده لكن في ىالحديث لم يتيسللللللللللللر لي الوقوف عل) :-رحمه الله  –قال الشلللللللللللليخ مقبل 

صة تشبهها وهي مرسلة لكن ق (3) "ريرج ابنتفسير " و (306 ،300/  0ج ) "عبدالرزاقمصلنف "
متوقفون من الحكم عليلللله ألن السلللللللللللللليوطي                 نبلللدل عقبلللله بن أبي معيه ُأبي بن خلف، ونحن اآل

 .(4)(متساهل –رحمه الله  -

                                                 

 .14ص المرجع السابق،  (1)
 .16المرجع السابق، ص  (2)
 .263، دار هجر، ص 1، ط 9الطبري: جامع البيان، ج  (3)
 .219 - 211، ص الصحيح المسند من أسبا  النزول(4)
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   :مسألة
وهل إذا  ،في كتابه جميع أسبا  النزول الصحيحة –رحمه الله  –ستوعب الشيخ مقبل اهل 

ضللللللعف ذلك  ي –رحمه الله  –وجدنا سلللللببًا للنزول في مير كتابه، فهل يعني ذلك أن الشلللللليخ مقباًل 
 السبب وذلك السند ؟

 :الجواب
زول أسلللللللبا  الن سلللللللتوعب جميعافي مقدمة كتابه أنه  –رحمه الله  –لم يذكر الشللللللليخ مقبل 

في كتابه إال ما هو صلللللللللحيح على قواعد المحدثين،  دلتزم أال يور اولكنه  ،  ذلكولم يدالمسلللللللللندة، 
تضلللمن أسلللبابًا صلللحيحة لكنه مع هذا (1)وهذا الكتا )ولهذا قال الدكتور خالد بن سلللليمان المزيني: 

 .(2) (يحتاج ل ضافة سواء من حيث العدد، أو تحقيق صحتها، أو الجمع والترجيح
 "صلحيح المسلند من أسبا  النزولال "ألف كتا  –رحمه الله  –ومما يؤيد ما تقدم أن الشليخ مقبل 

هو يوجه و  –رحمه الله  –ولهذا يقول  ،وهو ال يزال طالبًا في الجامعة اإلسالمية في بدايات الطلب
الحديث  مراسللللللللخة في عل ُعلماء المتقدمين الذين لهم ققدمٌ نصلللللللليحة للمعاصللللللللرين أال يتجرئوا على ال

 "نزولالصلللحيح المسلللند من أسلللبا  ال" منه في كتابك  رُ ذِّ حفإن قلت فأنت قد وقعت فيما ت)وعلله: 
 .(3)(الطبعة األخيرة قلت صدقت، ولكني بعد أن عرفت قدر نفسي رجعت كما في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 أي كتا  )الصحيح المسند من أسبا  النزول(. (1)
 .9هل، ص 1425، السعودية، دار ابن الجوزي،1، ط 1المزيني: المحرر في أسبا  نزول القرآن، ج  (2)
 .119هل، ص 1432، صنعاء، دار اآلثار، 3الوادعي: مارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، ط  (3)
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  :الثالث المبحث

 الأحاديث بيان في الوادعي مقبل الشيخ جهود

 والموضوعة الضعيفة

 مطلبان:وفيه 

 المطلب الأول: كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة

 المطلب الثاني: كتاب الطليعة في الرد على غلاة الشيعة
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 المطلب األول
 كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة

العلوم وأهمهلللا، تمي ز بللله ثللللة من  يلللث لللله مكلللانلللة كبيرة، وهو ِمن أدقِّ علُم معرفلللة عللللل األحلللاد
حتى أصللللللبحوا يميزون بين صللللللحيح  الُعلماء، أفنوا أعمارهم، وقضللللللوا أوقاتهم بين أحاديث الرسللللللول 

بن ا، قال شللللللللللليخ اإلسلللللللللللالم في الحديث الحافظ ومعلولهوجيده  ،ومردوده هومقبول، وضلللللللللللعيفهالحديث 
أنوا  ُعلوم الحلديلث وأدقهلا، وال يقوم بله إال من رزقله اللله تعلالى فهمًا ثاقبًا،  أممض: )وهو ِمن (1)حجر

ليل ، وملكة قوية باألسللللانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إال القالرواة وحفظًا واسللللعًا، ومعرفة تامة بمراتب 
 ،حاتم بيوأ،ةوالبخاري، ويعقو  بن شلللللللللللليب ،وأحمد بن حنبل ،من أهل هذا الشللللللللللللأن، كعلي بن المديني

 .(2)(الدارقطنيزرعة، و  وأبي
وما وصللللللللل هؤالء األئمة الذين أشلللللللللار إليهم الحافظ ابن حجر إلى هذه المرتبة وهذه المنزلة إال 

: (3)ومدارسللللتها ومذاكراتها، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي  بعد االشللللتغال بحفظ أحاديث رسللللول الله
 .(4)(المذاكرةهذا العلم من طول الممارسة وكثرة )والبد في 
روقد  جمعق أكثر من خمسلللللللللمائة حديث ُمعل، في كتابه  –رحمه الله  –لشللللللللليخ مقبل لالله  يسللللللللل 
 :  (0)بن مهدي عبد الرحمنوقد قال اإلمام "  أحاديث معلة ظاهرها الصحة"  العظيم
 (6) .(ألن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثاً )

                                                 

ل الكناني العسلللللللللللللقالني هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، إمام األئمة الشلللللللللللللها  أبو الفضللللللللللللل (1)
المصللللللللللري ثم القاهري الشللللللللللافعي ويعرف بابن حجر، صللللللللللاحب المؤلفات النافعة والتصللللللللللانيف العظيمة التي من 

 هل.102أشهرها وأهمها كتا  " فتح الباري " وهو شرح على صحيح البخاري و" تهذيب التهذيب "، توفي سنة 
. والبدر الطالع، 41 – 36، بيروت، دار الجيل، ص 2انظر: السللللخاوي: الضللللوء الالمع ألهل القرن التاسللللع، ج 

1  /15 – 92. 
 .11هل، ص 1432، باكستان، مكتبة البشرى، 1ابن حجر: نزهة النظر، ط  (2)
هو اإلمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشلللللللقي الحنبلي الحافظ، صلللللللاحب التصلللللللانيف المفيدة التي  (3)

منها شللللللرح البخاري بلغ فيه إلى كتا  الجنائز وله شللللللرح علل الترمذي وذيل على كتا  " طبقات الحنابلة " ومير 
 هل.590ذلك، مات سنة 

 .321/  1انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 
 .341هل، ص 1411، مصر، دار الكلمة، 1، ط 2ابن رجب: شرح علل الترمذي، ج  (4)
هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسلللللان بن عبدالرحمن، اإلمام الناقد، المجود، سللللليد الحفا ، أبو سلللللعيد العنبري وقيل:  (0)

 هل.191األزدي، موالهم البصري اللؤلؤي، توفي سنة 
 .216 – 192/  9بالء، انظر: الذهبي: سير أعالم النُ 

 .154الحاكم: معرفة علوم الحديث، ص  (6)
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ح كذلك وأوضلللللللللللل ،في مقدمة كتابه سللللللللللللبب تأليفه لهذا الكتا  –رحمه الله  –وقد بي ن الشلللللللللللليخ 
  الطريقة التي ِمن خاللها وقف على هذه األحاديث المعلة، فقال: )فإني في بحث "الصللللللللللحيح المسللللللللللند

ا ليس في الصلللللللللللللحيحين دها في كتا  آخر معلة، بي أحاديث ظاهرها الصلللللللللللللحة، فأج كلانت تقمر "ِممل 
ه، فلأفردت لهلا دفترًا حتى وربملا يطِّ  ِلُع عليهللا بللاحلٌث من اإلخوة البلاحثين، فيظن أنهلا ممللا يلزمني إخراجللُ

فرأيت إخراجها حتى يتم  االنتفا  بها كما تم بلللللللللللل "الصحيح المسند   .(1)جتمع لدي  نحو أربعمائة حديثا
 (2) مما ليس في الصحيحين"(

مما ليس في الصلللللللحيحين" أحاديث ظنها  "الصلللللللحيح المسلللللللند كتابه  -رحمه الله  –وقد أود  
 بعد التثبت -بنقلها  فأمربعض تالمذته بأنها معلة،  هصللللللللحيحة ثم ظهر له بنفسللللللللله أنها معلة أو أفاد

 إلى كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة". -
 مثال ذلك:

ص  ،1)ج  –رحمه الله  –الموصللللللللللللي )قال أبو يعلى  :-رحمه الله  – قال الشللللللللللليخ مقبل
أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشللللللللللللللام، عن عمران بن أبي أنس المكي عن ابن أبي  حدثنا(: 140
ألصلللللحابه: ))تدرون أزنى الزنى عند الله اسلللللتحالل  ، عن عائشلللللة قالت: قال رسلللللول الله ةمليك

ْ َِْغۡيرِ َما  ٱلُۡنۡؤِمَنَٰتِ اَ  ٱلُۡنۡؤِمنِينَ يُۡؤُذاَن  ٱَلَِذينَ اَ ﴿ :ثم قرأ (ِعرض امرٍك ُمسلللللللللللم( ُبوا َِِ تَس ُۡ  :]األحزا  ﴾ٱ

01]. 
ص  2هذا الحديث كنت حكمت عليه في "الصلللللحيح المسلللللند مما ليس في الصلللللحيحين")ج 

ظانًا أن عمران بن أبي أنس هو القرشللللي، حتى أفادنا الشلللليخ الفاضللللل عبدالرقيب بالصللللحة ( 451
يهقي للب اإلبي بأن الصللللحيح أنه عمران بن أنس المكي وهو ضللللعيف وأحالنا على "شللللعب اإليمان"

( فوجدنا في "شلللللعب اإليمان" عن ابن سلللللالم عن يحيى بن 6511رقم الحديث ) (291، ص 0ج)
، ةال يتابع عليه، ورواه عبدالعزيز بن ُرفيع، عن ابن أبي مليك :واضلللللح، سلللللمع عمران قال البخاري 

 .(3) هل(.1.اهب، عن كعب من قوله وهو أصحبن الر  عبد الرحمنعن 
 مثال آخر:

أخبرنا  :(151ص  ،13)قلال أبو داود رحمله اللله )ج  :-رحمله اللله  –قلال الشلللللللللللللليخ مقبلل 
بن ابي عقمرقة األنصللللللللللللللاري، عن أبي  عبد الرحمنالموال، عن بن أبي  عبد الرحمنالقعنبي أخبرنلا 
 (.س أوسعهاخيُر المجال)يقول:  سمعت رسول الله  :سعيد الخدري قال

نتهم رجال الصللللللللحيح، ومن ثم  يقول اإلمام النووي في هذا الحديث إذا نظرت إلى سلللللللنده ظن
د بإسللناد صللحيح على شللرط البخاري ويقول الحاكم في : رواه أبو داو 339ض الصللالحين" ص "ريا

                                                 

 مائة حديث معل في طبعات الكتا  الجديدة. –رحمه الله  –هذا في أول األمر، ثم زاد  (1)
 .10هل، ص 1429، صنعاء، دار اآلثار، 3الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ط  (2)
 .462المرجع السابق، ص  (3)
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هذا حديث صللللللللللحيح على شللللللللللرط البخاري ولم يخرجاه ولكن في  :(269ص  4"المسللللللللللتدرك" )ج 
 هأحدهما من رجال الجماعة، واآلخر ذكر  :عمرة األنصللللاري اثنان أبيبن  عبد الرحمن(1)"التهذيب" 

 عمرة. أبيبن  عبد الرحمنوهو ابُن أخي  :الحافظ تمييزًا، وقال
عللاه المؤلف   –يعني المزي  –وقللال في ترجمللة األول الللذي هو من رجللال الجمللاعللة: ومللا اد 

 الموالي روى عنه، ليس بشيء وإنما روى عن ابن أخيه. أبيرحمه الله من أن ابن 
 .يعني من أبي سعيد –نه سمع منه ظوما أ :ترجمة التمييزوقال في 
 الذي ذكر تمييزًا روى عنه جماعة، وما وثقه معتبر فهو هذا. الرحمن بن أبي عمرة وعبد

 أبيومن أجل قول الحافظ: وما أظنه سلللللللللللمع من  عبد الرحمنفالحديث ضلللللللللللعيٌف من أجل 
شللرط  صلحيح على :سلعيد، وقد كنت وهمت في "الصلحيح المسللند ِمما ليس في الصلحيحين" وقلت

 (2).(البخاري، ثم نبهني بعض إخواني في الله على هذا، فجزاه الله خيراً 
ي( و بفادنا الشلللليخ الفاضللللل عبدالرقيب اإل)أ :-رحمه الله  –فتأمل كيف يقول الشلللليخ مقبل 
 على هذا(. )ثم نبهني بعض إخواني في الله

وهؤالء اللذين أفلادوه ونبهوه إنملا هم طالبله وتالميلذه، فهلذا ِمن أبلغ اللدروس التربويلة وأنفعهللا 
 له.النظر عن قائ تواضع واإلنصاف، وقبول الحق بغضلطالب العلم التي يتعلم ِمن خاللها ال

م الشللليخ مقبل  رطه في شللللبين من خاللها منهجه و  لكتابه بمقدمات مهمة –رحمه الله  –وقد 
ن شللللرطه أو وليس م بما ال يلزمهالكتا ، حتى ال يسللللتدرك عليه ُمسللللتدرك أو يتعقب عليُه متِعقب 

ي ف)قال ابن الصللللللللللللللالح  :فقال ،في مقلدمة كتابه الحديث المعلل - رحمله اللله -فعر ف  ،منهجله
فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صللللللللللحته مع أن ظاهره  :(3)المقدمة

 .(4) هل ( .1السالمة منه 
كالمًا مهمًا للحافظ ابن حجر، يبين فيه حقيقة الحديث  –رحمه الله  –ثم ذكر الشلللللليخ مقبل 

( بتحقيق الشيخ الفاضل 511ص  ،2: )قال الحافظ في "النكت" )ج لللللللللرحمه الله  لللللللللالمعلل، فقال 
وإنما ُيعل ُل  :وهذا تحريٌر لكالم الحاكم في "علوم الحديث" فإنه قال :قلتُ  ربيع بن هادي حفظه الله

فإن حديث المجروح سلللللللاقه واٍه، وعلة الحديث تكثر في  ،الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل
ُه، والحجللة فيلله عنلل مأحللاديللث الثقللات أن يحللدثوا بحللديللث للله علللة فتخفى عليه علم والفهم دنللا الِعل تللُ

 .هل.1.والمعرفة

                                                 

 .221 – 219/  6ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (1)
 .100 – 104الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (2)
 .91ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .10الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (4)
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فعلى هذا ال ُيسللللللمى الحديث المنقطع مثاًل معلواًل، وال الحديث  :متى يسللللللمى الحديث معلوالً 
الذي راويه مجهوٌل أو مضعف معلواًل، وإنما ُيسمى معلواًل إذا آل آمره إلى شيء ِمن ذلك مع كونه 

 ظاهر السالمة ِمن ذلك.
 (1)هل(  .1.. .زعم أن المعلول يشمل كل مردودي هذا رد على من وف

وما ذكره الحافظ ابن حجر من بيان حقيقة الحديث المعلول، هو الذي سللللللللللار عليه الشلللللللللليخ 
أو سلليء  في سللنده كذا  في كتابه حديثاً مقبل في كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصللحة" فلم يذكر 

الحفظ أو منقطع ظاهر اإلنقطا  وهو بهذه الطريقة خالف طريقة كتب المتقدمين في العلل ككتا  
. ).. ر:ي، وعلل الحديث البن أبي حاتم، قال الدكتور عبدالكريم الخضللللللللللل(2)ي بن المدينيلالعلل لع

، فإنهم يسللللمونه مجرد ما يشللللتمل الحديث على سللللبب يخرجه من حال الصللللحة إلى حال الضللللعف
عاًل، ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير ِمن الجرح بالكذ  والغفلة وسللللللللوء الحفظ والجهالة، مُ 

 .(3) (.وميرها
ة" ظاهرها الصلللللللحمعلة "أحاديث  –رحمه الله  –فإن قال قائل ُيوجد في كتا  الشللللللليخ مقبل 

: )بعض -رحمه الله  –أحاديث منقطعة ومرسللللللللللللللة، فالجوا  عن ذلك هو ما قاله الشللللللللللللليخ مقبل 
إخواننا في الله يقول: إن بعض األحاديث التي ذكرتها في "أحاديث معلة ظاهرها الصللللحة" ليسللللت 
من األحلاديلث المعللة، ألن الحلديث المعل هو الذي ظاهره السللللللللللللللالمة من العلة وطرأت عليه علة 

 خفية توجب ضعفه.
عل، ولكنهم قد يذكرون صلللللللللحيح، فهذا هو األصلللللللللل في الحديث المُ  وقول هؤالء األفاضلللللللللل

في المعل، فليس كل المحدثين يعرفون أن في السللللللللند إرسللللللللااًل وانقطاعًا، والله المنقطع والمرسللللللللل 
 .(4)(أعلم

على اإلعالل بللاإلنقطللا  واإلرسلللللللللللللللال من كتللب المتقلللدمين  أمثلللة كثيرة –رحملله الللله  –ثم ذكر 
 –الكبير" ل مللام الترمللذي ثم قللال الشللللللللللللليخ مقبللل، وكتللا  "العلللل (0)ككتللا  "العلللل" ل مللام ابن أبي حللاتم

                                                 

 .10المرجع السابق، ص  (1)
هو الشللللللليخ اإلمام الُحجة، امير المؤمنين في الحديث، أبو الحسلللللللن، علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن  (2)

سللللللعد السللللللعدي، المعروف بابن المديني. بر  في علم الحديث، وصللللللنف، وجمع، وسللللللاد الحفا  في معرفة العلل، 
 هل.234توفي سنة 

 .09 – 41/  1انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 
 .231هل، ص 1420، الرياض، دار المنهاج، 1الخضير: الحديث الضعيف وُحكم االحتجاج به، ط  (3)
 .43الوادعي: مارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، ص  (4)
هو اإلملام الحلافظ النلاقلد شلللللللللللللليخ اإلسللللللللللللللالم أبو محملد عبلدالرحمن ابن الحلافظ الكبير أبي حلاتم محمد بن إدريس بن  (0)

المنللذر التميمي الحنظلي الرازي، أخللذ علم أبيلله وأبي زرعللة، وكللان بحرًا في العلوم ومعرفللة الرجللال، وتوفي سللللللللللللللنللة 
 هل.325



 87 

:)األصلللللللل في العلة أنها سلللللللبب خفي يوجب ضللللللللعف الحديث، ال يطلع عليها إال جهابذة -الله  رحمه 
 الحديث وُنق اده.

بما علته ظاهرة كأن يكون في السللللند كذا ، أو ضللللعيف، أومجهول، أومير ُيِعل ون ولكنهم قد   
ال  ،.. إلخ.نا في كتب المصطلح في تعري  العلة أنها سبب خفيذلك من أسلبا  الضلعف. وما قرأ

 .(1) بما علتُه ظاهرة ويكون التعري  أملبيًا ال ُكليًا واللُه أعلم (ينفي أنهم قد ُيِعل ون 
في مقدمة كتابه مسللللألة الترجيح عند اختالف الروايات    -رحمه الله  –ثم ذكر الشلللليخ مقبل 

( بتحقيق الشللليخ الفاضلللل ربيع 512ص  ،2"النكت على ابن الصلللالح"، )ج )قال الحافظ في فقال: 
ي ين متكافئين فداما هذا ملخ صلللللللله: فإذا رجاُل اإلسللللللللن: قال الحافظ العالئي بعد أن ذكر (بن هادي

الحفظ أو العدد، أو كان من أسللنده أو رفعه دون من أرسللله أو وقفه في شلليء من ذلك مع أن كلهم 
 واختالف أئمة الحديث والفقهاء. ،ا مجال للنظرثقات محتج بهم فهاهن

فالذي يسلللللللللللللكه كثير من أهل الحديث بل مالبهم جعل ذلك علة مانعة عن الُحكم بصللللللللللللحة 
الحللديللث مطلقللًا، فيرجعون إلى الترجيح إلحللدى الروايتين على األخرى، فمتى اعتضلللللللللللللللدت إحللدى 

 .(2) ( ...حديث وعللوه بذلكالطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإال توقفوا عن ال
ث وإال توقفوا عن الحدي)معلقًا على قول الحافظ السلللللللللابق  –رحمه الله  –قال الشللللللللليخ مقبل 

ن فللإذا كللا ،)الللذي يظهر أنهللا إذا كللانللت الطرق متكللافئللة أنلله يحمللل على الوجهين :(وعللوه بللذلللك
بعضللللللهم يرسلللللللله عن المحدث وبعضلللللللهم يوصلللللللله فيحمل على أنه حدث به على الوجهين، ويؤخذ 
باألصل ألنها زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، وهكذا الرفع والوقف يؤخذ بالرفع ألنها زيادة لم 

 .(3) يعارضها ما هو أرجح منها(
في كتابه على احترام أقوال األئمة الحفا  وعدم تجاوزها،  –رحمه الله  –وسلار الشيخ مقبل 

ع على الباحثين المعاصلللللللرين الذين يصلللللللححون األحاديث معتمدين على ظاهر األسللللللللانيد بل شلللللللن  
 متجاهلين أقوال األئمة المتقدمين، ومتجاوزين أئمة علل األحاديث.

 مثال ذلك:
ص  ،4)ج  :الحاكم رحمه اللهالله  عبد)قال اإلمام أبو  :-رحمه الله  –قال الشلللللللللللليخ مقبل 

حمد ثنا عبيدالله بن م ،، ثنا الفضلللل بن محمد الشلللعراني بن صلللالح بن هاندثني محمد ح :(211
 :قال عن أنس بن مالك رضلللللي الله عنه أن النبي  ،عن ُحميد ،بن عائشلللللة، ثنا حماُد بن سللللللمة

رِ  ن  عليه الماء)إذا ُحم  أحدكم فلِيشق  حق  .(البارد ثالث لياٍل من الس 

                                                 

 .30 – 34/  3انظر: الذهبي: تذكرة الحفا ، 
 .  41 – 45ادعي: مارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، ص الو  (1)
 .11الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (2)
 .11المرجع السابق، ص  (3)
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هذا حديث صلللحيح على شللللرط مسللللم ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على األسللللانيد في )أن الحمى 
  .من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء(

أنبأنا محمد  ،إسللللللللللللللحاق(: أخبرنا أبو بكر بن 413ص  ،4)ج  –رحمه الله  –وقال الحاكم 
حماد  ثنا ،عائشة ثنا عبيد الله بن محمد بن :بن مالب بن حر ، والحسين بن يسار والخياط، قاال

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه :وقال أيضاً  .بن سلمة به
ي ف –رحمه الله  –هكلذا قلال الحلاكم، وسللللللللللللللكلت عليله اللذهبي، وإليك ما قاله ابن أبي حاتم 

بي وأبا زرعة عن حديث رواه روُح أسللللللللللألت  :-رحمه الله  –( قال 335ص  ،2كتا  "العلل" )ج 
وقال أبي: رواه  ،-فذكره  –بن عبلادة، وابن علائشللللللللللللللة، عن حملاد، عن حميلد، عن أنس بن ملاللك 

 .وهو أشلللبه وميره عن حماد بن سللللمة، عن حميد عن الحسلللن، عن النبي  إسلللماعيلموسلللى بن 
 هل. .1 .وهو الصحيح د عن الحسن، عن النبي هذا خطأ إنما هو حمي قال أبو زرعة:

هذا قول هذين الحافظين الناقدين، ولسنا نعارض قولهما بكالم عصري باحث، ليس بحافظ، 
سلللللر ن تيإفإن وجدنا من يعارضلللللهما من الُعلماء الحفا ، نظرنا في حجة كل واحٍد منهما ثم نرجح 

 .(1) لنا الترجيح، وإال توقفنا والحمد لله(
لهما ولسلللللنا نعارض قو  ،)هذا قول هذين الحافظين الناقدين :-رحمه الله  -فانظر إلى قوله 
 ،حفا من أقوال ال –رحمه الله  –فهذه العبارة ُتجلي موقف الشللليخ مقبل  (بكالم عصلللري باحث...

 .ومن تعليل أئمة العلل ل حاديث
 مثال آخر:

(، أخبرنا 290ص  ،1)ج  –رحمه الله  –)قال الحاكم  :-رحمه الله  –قال الشللللللللللللليخ مقبل 
حدثنا  ،عن عيسى ،ه، حدثنا يوسفليم المروزي، حدثنا أُبو الُموجِّ بن محمد بن ح أبو محمد الحسن

سول شهدت  مع ر  :بن السائب قال عبد الله عن عطاء، عن  ،الفضل بُن موسى، حدثنا ابُن جريج
من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن إنا نخُطُب ف) :ما قضللللللللللى الصللللللللللالة قالفل الِعيد له ال

 .أحب  أن يذهب فليذهب(
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 قال –رحمه الله  –إال أن أبا داود  –رحمه الله  –الحديث ظاهره الصلللللللحة كما قال الحاكم 
 .(: وهذا مرسل عن عطاء عن النبي 16ص  ،4عِقبق الحديث )ج 

(: ثم  عق بلله بقول يحيى بن معين: هللذا خطللأ إنمللا هو عن 311ص  ،3وأخرجلله البيهقي )ج 
 بن السائب. عبد الله عن  :عطاء فقه، وإنما يغلُه فيه الفضل بن موسى يقول

وسلاق بسنده عن قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء  :-رحمه الله  –قال البيهقي 
 .هل 1.. وذكر الحديث .قال 

                                                 

 .41 – 45المرجع السابق، ص  (1)
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 هل. 1 .هذا خطأ، والصوا  أنه مرسل :عن النسائي أنه قال(1)وذكر صاحب "عون المعبود"
ومحاولة ابن التركماني في "الجوهر النقي" وكذا بعض العصللللللللللللريين تقوية الحديث فماذا يقعان في 

 مقابلة الحفا :
 البيهقي   .4النسائي           .3أبو داود          .2يحيى بن معين           .1

عرف قدر نفسلللللللله، فالحفا  يحفظون حديث المحدث، وحديث شلللللللليوخه، فأقول رحم الله امرأ 
وحديث تالميذه، فهم يعرفون وقهقم الشليخ، وهذا بخالف الباحث العصري فهو ال يحكم إال بما عنده 

 .(2) (من السند، فال مقارنة بين باحٍث عصري وبين حافظ ِمن المتقدمين
 :قول الحافظ ابن رجب –رحمه الله  –وِمم ا يؤيد هذا المنهج الذي سللللار عليه الشللللليخ مقبل 

، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث ُكلِّ حذاق النقاد من الحفا  لكثرة ممارسللللللللللللللتهم للحديث :)قاعدة مهمة
فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشللللللللللبه حديث فالن، وال يشللللللللللبه حديث فالن،  واحد منهم له

 للون األحاديث بذلك.فيع
وهذا ِمم ا ال ُيعب ُر عنه بعبارة تحصللللللللللره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة، التي 

 (3)العلم ( خصوا بها عن سائر أهل
ي نفسه من ف ل منهم، فال يفصلح بما استقر)وقد تقصلر عبارة المعلِّ  :بن حجروقال الحافظ ا

ترجيح إحدى الروايتين على األخرى كما في نقد الصللللليرفي سلللللواء، فمتى وجدنا حديثًا قد حكم إمام 
             تعليلللله فلللاألولى إتبلللاعللله في ذللللك كملللا نتبعللله في تصللللللللللللللحيح الحلللديلللث ب من األئملللة المرجو  إليهم

 إذا صححه.
 كتبه فيقول: )وفيه حديث الل القول على أئمة الحديث في يحيُ وهلذا الشللللللللللللللافعي مع إملامتله 

  (4) يثبته أهل العلم بالحديث(
ًا ضللللله للتقليد وتشلللللنيعه على ُدعاته، فكيف إذغب –رحمه الله  –وقد ُعرف عن الشللللليخ مقبل 

 ُيثرِّ  على المعاصرين الذين خالفوا كالم أئمة العلل؟
ت )فأنصلللحك أنك إذا احتج :في رده على أحد المنتقدين له –رحمه الله  –قال الشلليخ مقبل 

               إلى شلللللللللللللليء ِمن كتلللب العللللل أن تنقلللل ِمن كتلللب المؤلفين في"العللللل" كلللابن أبي حلللاتم والترملللذي 
م لهم فهم أهل الفن وأعلم بعلمهم، ولسللللللت أدعوك إلى التقليد، فإن  هذا ليس من ، وتسللللللِّ الدارقطنيو 

َها ﴿ه سلللللللبحانه وتعالى يقول: قة، واللبا  التقليد، ولكنه من با  قبول خبر الث َيُ
َ
أ َ اَمُنٓواْ إِن  ِذينَ ٱَلَ َيَٰٓ

 ْ ۡ  فَاِسُقُۢ ِْنََبإٖ َفَتبََيَُنٓوا ُُ  .[6 :]الحجرات ﴾َجآَ 

                                                 

 .4/16العظيم آبادي: عون المبعود، (1)
 .111 – 111الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (2)
 .316/  2ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (3)
 .511هل، ص1414، المدينة، عمادة البحث العلمي، 1، ط 2ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح، ج  (4)
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  (1) (دل فإننا نأخذ بخبره، والله أعلمأنه إذا جاءنا الع :مفهوم اآلية
ابع أئمة ُيت –رحمه الله  –ويجُد القارك لكتا  " أحاديث ُمعلة ظاهرها الصللحة" الشلليخ مقبل 

 العلل ثم يجد في الروايات ما يشهد لصحة كالمهم.
 مثال ذلك:

(: حدثنا أسللود بُن 346ص  0)قال اإلمام أحمد رحمه الله )ج  :-رحمه الله  –قال الشلليخ 
ليِّ  ي ان البقجق ه، عن أبيه عبد الله حدثني  ،عامر، حدثنا زقهيٌر، عن واصللللل بن حق ي ، عن النببُن بريدق

 وة من فاكهة الجنة، وإن  هذه الحب ة الكمأة دواء) :قال  :ريدةبالسلللوداء. قال ابُن  للعين، وإن  العقجق
وين  دواٌء من كل داء إال الموت(. – الملحفي  ز الذي يكون يعني الش 

صحيٌح على شرط الشيخين، ولكن  أبا حاتم رحمه الله  :إذا نظرت في سند هذا الحديث قلت
خطلأ زهير مع إتقلانه هذا هو صللللللللللللللالح بن حيان أ(: 232ص  ،2يقول كملا في "العللل" لوللده )ج 

هللللللللللللللل المراد  1ولم يدرك زهيٌر واصللاًل.  ،وليس هو واصلاًل، وصللالح بن حيان ليس بالقوي هو شلليخ
 منه.

ن حيان: وروى عنه زهير بن معاوية فسللللللللللللماه في ترجمة صللللللللللللالح ب(2)وفي "تهذيب التهذيب"
          .مِله فيه معمر :نقلب على زهير اسللللللللمه وقال أبو داودا :واصللللللللل بن حيان، فقال أحمد بن حنبل

 .هل المراد .1
وينظر في  –رحمه الله  –( للحافظ ابن رجب 616ص  ،2راجع "شلللللللرح علل الترمذي" )ج 

 نسبة واصل بن حيان، وصالح بن حيان إلى بجيلة فإني لم أجد هذا.
ثنا محمد بن  :- رحمه الله -( فقال301ص  ،0ثم رأيت والحمد لله في "مسلللللند أحمد" )ج 

 .. فذكره..عن ابن بريدة ،ثنا صالح يعني ابن حيان ،عبيد
ي السلللند هو صلللالح بن حيان وهو وأن الذي ف ،فُعِلمق صلللحة ما قاله هؤالء األئمة رحمهم الله

   (3)ضعيف والحمد لله(
في كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصللللللللللحة" قاعدة مهمة  –رحمه الله  –وبي ن الشلللللللللليخ مقبل 

ن راٍو آخر، ثم وجدنا في كتا  م ِمن اإلئمة سللللللللللما  أحد الرواة مِ لطالب العلم وهي أنه إذا نفى إما
 الباحث بذلك الحتمال الوهم والغله. ن الكتب التصريح بسماعه فال يغتر  مِ 

 مثال ذلك:

                                                 

 .10الوادعي: مارة الفصل، ص  (1)
 .331/  4ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (2)
 .50 – 54الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (3)
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ند كما في المسلللل –رحمه الله  –)قال ابو داود الطيالسللللي  :-رحمه الله  –قال الشلللليخ مقبل 
عبة وهمام، عن قتادة11ص ) عن عزرة عن الشللعبي، قال: حدثني أسللامة بن زيد أنه  ،(: حدثنا شللُ

 أتى المزدلفة(.  يدًا عادية حتىِمن عرفة فلم ترفع راِحلته  أفاض مع رسول الله 
، 1 )ج الحديث ظاهره الصلللللللللللحة، ولكن ابن أبي حاتم ذكره في"العلل" :عبد الرحمنقال أبو 

( أنه سللللللللللأل أباه عن هذا الحديث فقال أبوه: هذان الحديثان خطأ الشلللللللللللعبي لم 211 - 255ص 
 هل. 1 .أعلميسمع من أسامة شيئًا فيما 

فيحتمل أن يكون ملطًا من الناسلللخين أو الطابعين أو وهمًا من وأما التصلللريح بالسلللما  هنا 
 (1) بعض الرواة، وعلى كلٍّ فقوُل الحافظ مقدم على نسخة ليست مسموعة لنا، والله أعلم(

فهذه القاعدة هي من القواعد التي خالف فيها الشلللليخ مقبل الشلللليخ األلباني رحمه الله، ولهذا 
هذا  وسللللللبب –رحمه الله  –باني ويضللللللعفها الشلللللليخ مقبل نجد أحاديث عدة يصللللللححها الشلللللليخ األل

 االختالف هي هذه القاعدة.
 مثال ذلك:

(: 310ص  ،13)قلال اإلملام أبو داود رحمله الله )ج  :-رحمله اللله  –قلال الشلللللللللللللليخ مقبلل 
قال  قالبة، قال: أبيحلدثنلا أبو بكر بن أبي شلللللللللللللليبة، أخبرنا وكيع، عن األوزاعي، عن يحيى، عن 

يقول في  ما سللمعت رسللول الله  :ألبي مسللعود عبد الله أو قال أبو  عبد الله  ألبيأبو مسللعود 
 .( (زعموا)يقول: )بئس مطية الرجل  سمعت رسول الله  :قال (زعموا)

 هذا حذيفة. عبد الله أبو  :قال أبو داود
هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن صاحب "عون المعبود" ينقل 
عن المنذري عن أبي مسلللعود الدمشلللقي في األطراف أن أبا قالبة لم يسلللمع منهما يعني حذيفة وأبا 

 (2)هل 1مسعود رضي الله عنه. 
فيه إرسللللال وقال ابن عسللللاكر  :قال الذهبي في "المهذ " (3)وقال المناوي في "فيض القدير" 

 هل  1بن زيد الجرمي وهو لم يسمع منه. عبد الله حديث منقطع ألنه من رواية  :في "األطراف"
وقال العالئي في "جامع التحصللللللللللليل" وقد ذكر جماعة من الصلللللللللللحابة في ترجمة أبي قالبة 

 .(4)هل 1منهم حذيفة والظاهر في ذلك كله اإلرسال. 
فقول هؤالء األئمة مقدم على وجادات الشلللللللليخ ناصللللللللر الدين األلباني حفظه الله التصللللللللريح 
بلالتحلديلث عن الطحاوي في "مشللللللللللللللكل اآلثار" وعند ابن مندة في"المعرفة" ألن هذين الكتابين مير 

                                                 

 .31المرجع السابق، ص  (1)
 .310/  13العظيم أبادي: عون المعبود،  (2)
 .211هل، 1410، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، ط 3المناوي: فيض القدير، ج  (3)
 .362العالئي: جامع التحصيل، ص  (4)
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مسلموعين له، والكتب قد دخلها التصللحيف، وهذه قاعدة لنا أن قول الحافظ مقدم على ما نجده في 
  .(1) (ألن الكتب ليست مسموعة لنا واللُه أعلمالكتب، 

ومن القواعد المشلللللللللللهورة عند الباحثين، أن المثبت ُمقدم على النافي، بمعنى أنه لو نفى أحد 
م على النافي، ولكن بي ن الشيخ  الُعلماء سما ق راٍو من راو ثم جاء عالٌم فأثبت السما ، فالمثبت ُمقد 

ت والنافي مثببل البد من المقارنة بين ال ،أن هذه القاعدة ليست على إطالقها –رحمه الله  –مقبل 
 ، والمنزلة الحديثية.من الناحية العلميةِ 

 مثال ذلك:
 1محمد بن يزيد القزويني)ج عبد الله )قال اإلمام أبو  :-رحمله اللله  –قلال الشلللللللللللللليخ مقبلل 

عن األعمش عن ابن أبي أوفى  (: حدثنا أبو بكر بن أبي شللللللللليبة حدثنا إسلللللللللحاق األزرق،61ص 
 .)الخوارج ِكالُ  أهل النار( :قال رسول الله  :قال

هذا الحديث بهذا السللللللند إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصللللللحيح، ولِكن  الصللللللحيح أن 
 مرسللللللللللللللل وكذا في "تحفةى ففي "تهلذيلب التهلذيلب" يقلال: أنله فاألعمش لم يسللللللللللللللمع ِمن ابن أبي أو 

 (2)األشراف"
وفي "جللامع   (3)لم يسللللللللللللللمع ِمن أبي أوفى :وقللال أبو حللاتم :"تهلذيللب التهللذيلب" أيضللللللللللللللاً وفي 

وفي "مصباح الزجاجة":  (4)هللللللللللللللل  1التحصليل": ذكر الترمذي أنه لم يسلمع ِمن أحد من الصحابة. 
ابن أبي أوفى رجاله تقات، إال أنه منقطع، واألعمش لم يسلللللللللمع من ابن أبي أوفى، قاله  وإسلللللللللناد 
   (0)هل 1مير واحد. 

أبي أوفى ابن ( فقلللد قلللال: إن  األعمش رأى 04ص  0هلللذا وأملللا أبو نعيم في "الحليلللة" )ج 
ٌم على النافي، بل هو  :منزلة من نفى حتى يقالبهلللللللللللللللللللل وأبو نعيم ليس  1وسللللللمع منه.  المثبُت ُمقد 

 (6) (متساهل جمع في الحلية ما هب  ود   
وصللللللللللللللحيحًا من  ،)قد يكون الحديث معاًل ِمن طريق :في مقدمة كتابه –رحمله الله  –وقلال 
 (5)أو من طرق( ،طريق أخرى 

 واألمثلة على ذلك كثيرة ومنها:
 المثال األول:

                                                 

 .296_  290الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (1)
 .214/  4المزي: تحفة األشراف،  (2)
 .190/  4ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (3)
 .111العالئي: جامع التحصيل، ص  (4)
 .20هل، ص 1413، بيروت، دار العربية، 1البوصيري: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، ج  (0)
 .153الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (6)
 .20المرجع السابق، ص  (5)
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 (12ص  ،1)ج  ةبن ماجعبد الله )قال اإلمام أبو  :-رحمه الله  –قال الشيخ مقبل 
عاصم بن أبي الُنُجود، عن زر بن  عنمعمر  أنبأناحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبدالرزاق، 

فإني  :العلم، قال 1ما جاء بك، ُقلُت أنبهُ  :حبيش، قال: أتيت صلللللللللللللفوان بنق عسلللللللللللللال الُمرادي، فقال
إال وضللللللعت له المالئكة ما ِمن خارج خرج من بيته في طلب العلم يقول: ) سللللللمعت رسللللللول الله 

 أجنحتها رضا بما يصنُع(.
مر عن وحديث مع :الُحسن، ولقِكن  اإلمام يحيى بن معين يقولهذا الحديث بهذا السلند ظاهره 

 هل 1ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضر  مضطرٌ  كثير األوهام. 
 .(2)ِمن "تهذيب التهذيب"

والحديث صلللللحيح ِمن حديث صلللللفوان بن عسلللللال من طريق أخرى، وقد ذكرته في "الصلللللحيح 
 .(4) ((3)ن" المسند مما ليس في الصحيحي

 المثال الثاني:
   كما في "كشللف األسللتار" –رحمه الله  –)قال اإلمام البزار  :-رحمه الله  –قال الشلليخ مقبل 

(: حدثنا سللللللهُل بُن بقحر، حدثنا أُبو نعيم، حدثنا ِعصللللللام بُن ُقدامة، عن ِعكِرمة، عن 94ص  ،4)ج
، تخرج 0)ليت شللللللعري، أي ُتكن  صللللللاحبُة الجمل األدبب :ِلنسللللللاِئهِ  ابن عباس قال: قال رسللللللول الله 

و بفين  ثم تنجو بعدما كادت( ،نِها وعن يسارها قتلى كثيريُيققتُل عن يمِ  6 ق أحها ِكالُ  حق
 ال نعلمه ُيروى عن ابن عباس إال بهذا اإلسناد. :قال البزاز
بت عنه كت :ابن أبي حاتم ثم قال هالرحمن: وظاهره الُحسن، سهل بن بحر ترجم قال أبو عبد

   (5)هل  1 .مع أبي وكان صدوقاً  بالرِيّ 
ن وسللهل بن بحر متابع كما ترى على أنه حسلل .وبقية الرجال مترجم لهم في "تهذيب التهذيب"

الحديث ولو تفرد، ومخرج الحديث هو عصللللللللللام بن قدامة، وأقل أحواله أنه حسللللللللللن الحديث كما في 
  (1)ترجمته من"تهذيب التهذيب"

                                                 

 .0/611قال المناوي : )أي اطلبه واستخرجه( فيض القدير  (1)
 .11/221ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (2)
 (.010برقم ) 1/425الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (3)
 .165الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (4)
ِل ( 0) قدق   فأظهرق اإلدمامق أِلقجة ِه. النهاية في مريب الحديث واألثر )أقرقادق األة : الكثيُر وبقِر الةوقجة قدق   وةأ . واألة  (96/ 2الحق
رقِة ِفي وقةعقة ال( قال ابن األثير: 6) اءقتة ِإلقى الةبقصللللللة ُة لم ا جق رة، وقُهوق ال ِذي نقزقلقتةُه عقاِئشللللللق وةأق : مقنةزل بقيةنق مقك ةق والبقصللللللة مل.الحق  جق

 .(406/ 1الحديث واألثر )النهاية في مريب 
 .194/  4ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل،  (5)
 .5/156ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (1)
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( أنه سللأل أباه عن هذا الحديث، فقال: 426ص  2ولكن ابن أبي حاتم يذكر في "العلل" )ج 
 هل. 1لم يرو هذا مير عصام وهو حديٌث منكر ال يروى ِمن طريق ميره. 

               قلت: والحديث صلللحيح من حديث عائشلللة في "مسلللند أحمد" والبزاز كما في "كشلللف األسلللتار" 
 .(2) بمعناه( (1)خرجته في "الصحيح المسند ِمما ليس في الصحيحين"( وقد أ94ص  4)ج 

ث العصر في كتابه "أحاديث معلة  –رحمه الله  –وخالف الشليخ مقبل  ظاهرها الصلحة" ُمحدِّ
وأظهر وبي ن حججه مع إلتزام األد  كما هو سللللمت العلماء عندما  ،–رحمه الله  –يخ األلباني الشلللل

 يرد بعضهم على بعض.
 ذلك:مثال 

 1)ج  –رحمه الله  – ةبن ماجعبد الله )قال اإلمام أبو  :-رحمه الله  –قال الشلللللللللللليخ مقبل 
يم بن حدثنا إبراه ،حدثنا محمد بن مسلم ،( حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان093ص 

 .))لم نقرق للمتحابين ِمثل النكاح(( :عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ،ميسرة، عن طاوس
ومحمد بن مسلم هو الطائفي مختلف فيه والظاهرأن حديثه ال  ،رجال الصلحيحرجاله الحديث 

بعد إخراجه الحديث من طريق محمد بن مسلللللللم به  –رحمه الله  –ينزل عن الحسلللللن، ولكن الحاكم 
شللرط مسلللم ولم يخرجاه، ألن سللفيان ابن عيينة ومعمر بن راشللد وقفاه هذا حديث صللحيح على  :قال
 هل 1إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس. عن 

عن  ،عن إبراهيم بن ميسللللللللللللللرة ،عن ابن جريج ( معاذٌ 221ص  4وقلال ابن أبي شلللللللللللللليبة )ج 
شلللاذ، وللحديث طريق أخرى ذكرها الشلللليخ  هِلمق أن وصلللل.. فذكره فقعُ .قال رسلللول الله  :طاوس قال

 .(4)الحسن، والله أعلم(ال يرتقي بها الحديث إلى  (3)ناصر حفظه الله في "الصحيحة" 
 في بعض اجتهاداته. (0)الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله  –وكذلك خالف الشيخ مقبل 

 مثال ذلك:

                                                 

 (.1065برقم ) 2/419الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (1)
 . 195 - 196الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (2)
 .2/123األلباني: السلسلة الصحيحة،  (3)
 .212الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (4)
هو الشللليخ العالمة المحدث أبو األشلللبال احمد بن محمد شلللاكر. العالم المصلللري الشلللهير، والمحدث النحرير صلللاحب  (0)

المؤلفلات النافعة، والتحقيقات البديعة التي منها تحقيق كتا  " الرسللللللللللللللالة " ل مام الشللللللللللللللافعي، وتحقيق بعٍض من 
رحمه  -الحديث "، وميرها كثير، وقد توفي ُمسلللللللللند اإلمام أحمد وكتا  " الباعث الحثيث شلللللللللرح اختصلللللللللار علوم 

هللللللللللل. وقد ترجم له الشيخ عبدالسالم محمد هارون في مقدمة كتا  الشيخ " كلمة الحق ".انظر: 1355سنة  –الله 
 .3هل، ص 1411شاكر: كلمة الحق، بدون ط، القاهرة، مكتبة السنة، 
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( حللدثنللا 33ص  2)قللال اإلمللام أحمللد رحملله الللله )ج  :-رحملله الللله  –قللال الشلللللللللللللليخ مقبللل 
 عن سللللللعيد بن ُجبير، عن ابن عمر أنه سللللللأل النبي  ،عبدالرزاق، أخبرنا إسللللللرائيل، عن سللللللماك

 إذا أخذت واِحدًا ِمنهما فال ُيِفاِرقك صاحبك وبينك وبينه لقبٌس(.فقال: )الذهب بالفضة؟  ي أشتر 
 (: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل به.106ص  5وقال اإلمام أحمد )ج 
 حدثنا إسرائيل به. محدثنا يحيى بن آد :(264وقال أيضًا ص )

له رحمه ال –هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن اإلمام الترمذي 
هذا  :( من "المسللللللللللللللند" بقوله01ص  5)ج  –رحمه الله  –بعه كما في تحقيق أحمد شلللللللللللللاكر تِ يُ  –

 عن ابن عمر. ،حديث ال نعرفه مرفوعًا إال ِمن حديث سماك بن حر ، عن سعيد بن جبير
 هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.وروى داود بن أبي 
قال البيهقي: والحديث تفرد برفعه سلللماك  :وقال المنذري  –رحمه الله  –ثم قال أحمد شلللاكر 

ُقُه.  هرفع :بن حر . وقال شعبة  هل. 1لنا سماك بن حر ، وأنا أقفةرق
 أي أخافه. :فرقهومعنى أق

تصللللللللحيحه أن زيادة الثقة  –رحمه الله  –شللللللللاكر  فعلى هذا فالحديث شللللللللاذ، ومحاولة أحمد
سماك ، ففوقفهمقبولة، هذا إذا لم يخالف من هو أرجح منه، أما وقد خالف سماكًا داود بن أبي هند 

 .(1) يعتبر شاذًا ألن داود أرجح منه، والله أعلم(

 

 

 

 

                                                 

 .239 – 231الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (1)
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 الثانيالمطلب 
 كتاب الطل عة في الرد على غالة الش عة

 وأبوا  مختلفة، ومن ذلك جهوده ،جهوٌد عظيمة في علوم كثيرة –رحمه الله  –للشللللللللللللليخ مقبلل 
حذير الناس وت ،في بيان األحاديث الضللللللللعيفة والموضللللللللوعة، هذه األحاديث يعيش لها الجهابذة لبيانها

تعيش لهلللا  :: هلللذه األحلللاديلللث المصلللللللللللللنوعلللة؟ قلللال(1)منهلللا، قلللال اإلملللام البخلللاري: )قيلللل البن المبلللارك
ْكَر ِإَونََا لَُه لََحافُِظونَ إِ ﴿ :الجهابذة لَْنا الَذِ  .[9]الحجر:  ﴾٩نََا نَْحُن نََزَ

يا أهل بغداد ال تظنوا أن  :الدارقطني فقد قال .ومن حفظه هقتةك من يكذ  على رسللللللول الله 
 .(2) ي (ح وأنا أحدًا يقدر على أن يكذ  على رسول الله 

د على الطليعة في الر " في هلذا البلا  تلأليفه لكتا   –رحمله اللله  –ومن جهود الشللللللللللللليخ مقبلل 
شلللللتد خطر ما افقال: )ولقد عظمت المصللللليبة و  ،، وقد بي ن في مقدمة كتابه سلللللبب تأليفه"مالة الشللللليعة

كثير من الواعظين  بضللللاعةِمن الكذ  عليه، حتى أصلللبحت األحاديث المكذوبة  حذرنا رسلللول الله 
 فقد توسلللللع الناس في ذلك، حتى أفضلللللى ذلك إلى ،وميرهم ِمن المتمذهبين، ال سللللليما في با  المناقب

 األخرى.تضليل كل طائفة 
، السللللللليما في فضللللللللائل أهل كان مالة الشللللللليعة ِمن أعظم الناس كذبًا على رسللللللللول الله ولما 

، قدرهم، وربما أفضللللللى ذلك إلى الشللللللرك بالله ما يحه ِمنالبيت عليهم السللللللالم، حتى إنهم نسللللللبوا لهم 
أمر  نتهوايوليس ذلك بغريب، فقد ادعوا لعلي رضللللللللللي الله عنه الربوبية وهو حي، فلما نهاهم مرارًا فلم 

 ت وأضرم الناس فيها وحرقهم قائاًل:دبأخاديد فخ
 للللللللللملللللللللا رأيلللللللللت األملللللللللر أملللللللللرًا ملللللللللنلللللللللكلللللللللراً 

 

 ( 3)أجلللللللللجللللللللللُت نللللللللللاري ودعللللللللللوت قللللللللللنلللللللللبللللللللللراً  

 

                                                 

عبدالله بن المبارك بن واضلللللللللللللح، اإلمام شللللللللللللليخ اإلسلللللللللللللالم، عالم زمانه، وأمير األتقياء في وقته، أبو عبدالرحمن هو  (1)
 هل.111الحنظلي ثم المروزي، الحافظ الغازي، أحد األعالم، توفي سنة 

 .411 – 351/  1انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 
 .112هل، ص 1426اض، دار المنهاج، ، الري1، ط 2انظر: السخاوي: فتح المغيث، ج  (2)
فقال: )... أصلللللللللللللله ما رويناه في الجزء الثالث ِمن حديث أبي  –رحمه الله  -وهذه القصلللللللللللللة ذكرها الحافظ ابن حجر (3)

طاهر المخلص ِمن طريق عبدالله بن شلللللللللللريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي أن هنا قومًا على با  المسلللللللللللجد 
ال لهم ويلكم مللا تقولون ؟ قللالوا: أنللت ربنللا وخللالقنللا ورازقنللا، فقللال لهم: ويلكم إنمللا أنللا يللدعون أنللك ربهم، فللدعللاهم فقلل

عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون، وأشللللر  كما تشللللربون إن أطعت الله أثابني إن شللللاء وإن عصلللليته خشلللليت أن 
ك الكالم، ه رجعوا يقولون ذللليعللذبني، فللاتقوا وارجعوا، فللأبوا، فلمللا كلللان الغللد مللدوا عليلله فجللاء قنبر فقللال: قللد والللل

فقلال ادخلهم فقلالوا كلذللك، فلملا كلان الثلاللث قلال لئن قلتم ذللك ألقتلنكم بلأخبلث قتللة    فأبوا إال ذلك، فقال يا قنبر 
ائتني بفعلة معهم مرورهم فخد لهم أخدودًا بين با  المسللللللللللللللجد والقصللللللللللللللر وقال: احفروا فأبعدوا في األرض، وجاء 



 97 

رضلللي الله عنهم على ذلك، إال أن ابن عباس رضلللي الله عنهما كان يرى وقد أجمع الصلللحابة 
 .(1) النار( ر   )ال ُيعذُ  بالنار إال :أنهم يقتلون وال يحرقون لحديث

 كل هذا وقع بسبب الغلو المنهي عنه شرعًا. 
ألجل ذلك رأيت أن أجمع لي وإلخواني ِمن طلبة العلم األحاديث الضللللللللللللعيفة والموضللللللللللللوعة في 

 .(2) أهل البيت(فضائل 
وضللللللللللالل معتقدي صللللللللللحتها  ،وقال أيضللللللللللًا: )ولوال أنني رأيت ضللللللللللرر األحاديث الموضللللللللللوعة

لوال  ،عوأصللللبحت عندهم هي العلم الناف ،وضللللللوا ميرهم ،وتضللللليلهم لمن ال يقول بها، فضلللللوا وأضلللللوا
اجبًا أراه و  -الله المطلع -ذلك لما تصلللللللللديت لجمع هذه األحاديث لقصلللللللللر باعي وقلة اطالعي ولكن 
 .(3) متحتمًا وال يعرف ذلك إال من قد عرف أحوالهم وجالسهم وعرف انحرافهم(

في الكتا  ثالثة وثمانين حديثًا موضلللللوعًا في فضلللللائل أمير  –رحمه الله  –وذكر الشللللليخ مقبل 
 –وأربعة أحاديث موضللللوعة في فضللللل الحسللللنين  ،–رضللللي الله عنه  –المؤمنين علي بن أبي طالب 

ر وأحد عشللل ،–رضلللي الله عنها  –وثالثة أحاديث موضلللوعة في فضلللل فاطمة  ،–رضلللي الله عنهما 
ر وختم الكتا  بذكر سلللللتة عشللللل ،–رضلللللي الله عنهما  –حديثًا موضلللللوعًا في ذكر تزويج فاطمة بعلي 

 حديثًا موضوعًا وضعيفًا في فضل أهل البيت ومحبتهم.
مه رح –الموضلللللللللوعة التي ذكرها الشللللللللليخ مقبل لعدد من األحاديث وقد يتعجب القارك من هذا ا

فقللد قللال: )وأملللا ملللا  –رحمللله اللللله  – (4)ابن القيمعنلللدمللا تقرأ كالم اإلمللام ولكن يزول العجللب  –الللله 

                                                 

األخللدود وقللال: إني طللارحكم فيهللا أو ترجعوا، فللأبوا أن يرجعوا فقللذف بهم فيهللا حتى  بللالحطللب فطرحلله بللالنللار في
 إذا احترقوا قال: 

 إني إذا رأيت أمرًا منكر     أوقدت ناري ودعوت قنبراً 
 وهذا سند حسن (.

 .12/251انظر: ابن حجر: فتح الباري،  
( عن عكرمة: 3115(، برقم )149روى البخاري في صلللللللحيحه، كتا  الجهاد والسلللللللير، با : ال يعذ  بعذا  الله ) (1)

أن عليلًا حرق قوملًا، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنُت أنا لم أحرقهم، ألن النبي صلللللللللللللللى الله عليه وسلللللللللللللللم قال: )ال 
 لم: )من بدل دينه فاقتلوه(.تعذبوا بعذا  الله( ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وس

 – 224هلللللللللللللللللللل، ص 1429، صللللللنعاء، مكتبة صللللللنعاء األثرية، 0الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشلللللليعة، ط  (2)
220. 

 .226المرجع السابق، ص  (3)
هو محمد بن أبي بكر بن أيو  بن سللللللللعد بن حريز الزرعي الدمشللللللللقي شللللللللمس الدين ابن القيم الجوزية الحنبلي. قال  (4)

لحلافظ ابن حجر: )وكلان جريء الجنلان واسللللللللللللللع العلم علارف بلالخالف وملذاهب السلللللللللللللللف وملب عليه ُحب ابن ا
تيمية حتى كان ال يخرج عن شلللللللللللليء من أقواله، بل ينتصللللللللللللر له في جميع ذلك، وهو الذي هذ  كتبه، ونشللللللللللللر 

 هل (.501علمه... وتوفي سنة 
 .413 – 411/  3انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، 
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وضللللعه الرافضللللة في فضللللائل علي فأكثر من أن يعد قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتا  اإلرشللللاد 
 وأهل البيت نحو ثالثمائة ألف حديث.وضعت الرافضة في فضائل علي رضي الله عنه 

 (1) وال تستبعد ذلك فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت األمر كما قال (.
 "ةفي الرد على مالة الشللللللللللللليعللفي كتلابلله "الطليعللة  –رحمله الللله  –وأكثر األحلاديللث التي ذكرهللا 
 –ل مام ابن الجوزي، وكتا  "الموضلللللللللللوعات" ل مام ابن الجوزي  " أخذها من كتا  "الموضللللللللللوعات

ِمن أهم الكتب التي جمعت األحاديث الموضللللللللللوعة، وقد انتقد العلماء توسللللللللللع اإلمام ابن  –رحمه الله 
دخل في كتابه الصللحيح والحسللن والضللعيف، ولكن هذا بالنسللبة أالجوزي في كتابه الموضللوعات حيث 

المذكورة في الكتا  قليٌل جدًا، قال الحافظ ابن حجر: )فذكر في كتابه الحديث ل حاديث الموضلللللللوعة 
 المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترميب والترهيب وقليل من األحاديث الحسان

فإنه صللللللللحيح رواه النسللللللللائي  ،وكحديث آية الكرسللللللللي دبر الصللللللللالة ،كحديث صللللللللالة التسللللللللبيح
 .(2) ِمن هذا الضر  سوى أحاديث قليلة جدًا(ان وليس في كتا  ابن الجوزي بوصححه ابن ح

خرج فيه كثيرًا من األحاديث الضلللللللللللللعيفة التي ال دليل معه على أ: )(3)وقلال اإلملام السلللللللللللللخلاوي 
هما فضللللللاًل عن مير  ،.. بل ربما أدرج فيها الحسللللللن والصللللللحيح ِمم ا هو في أحد الصللللللحيحين.وضلللللعها

 –وهو مع إصللابته في أكثر ما عنده توسللع منكر، ينشللأ عنه ماية الضللرر من ظن ما ليس بموضللو  
                موضللللللللللوعًا، ِمم ا قد ُيقلِّده فيه العارف تحسللللللللللينًا للظن به، حيث لم يبحث فضللللللللللاًل  –بل هو صللللللللللحيح 

 (4) عن ميره(
في كتابه الموضللللللللوعات على مصللللللللادر ومراجع   –رحمه الله  –وقد اعتمد اإلمام ابن الجوزي 

)ومواد ابن الجوزي التي يسلللللللللللللنلد األحلاديلث من طريقهلا ملالبًا الكامل  :(0)الكنلاني قكثيرة، قلال ابن عرا
 وتفسلللللللللللللير ابن مردويه ومعاجم الطبراني واألفراد ول زديالبن عدي والضلللللللللللللعفاء البن حبان وللعقيلي 

                                                 

هلللللللللللللللللللل، ص 1413، حلب، مكتب المطبوعات اإلسللللللالمية، 1القيم: المنار المنيف في الصلللللحيح والضلللللعيف، ط  ابن (1)
116. 

 .141 – 145/  2ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (2)
هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شللللللللللللمس الدين السللللللللللللخاوي األصللللللللللللل القاهري  (3)

الشللللافعي، له الكثير من المؤلفات النافعة مثل كتا  " فتح المغيث بشللللرح ألفية الحديث " و " الضللللوء الالمع ألهل 
 هل.912القرن التاسع " وميرها، توفي سنة 

 .116 – 114/  2لطالع، انظر: الشوكاني: البدر ا
 .112 – 111/  2السخاوي: فتح المغيث،  (4)
هو علي بن محملد بن علي بن عبدالرحمن ابن عراق الكناني، نور الدين، فقيه، وفيه قوة على نقد الشللللللللللللللعر. ولد في  (0)

خبللار ألدمشللللللللللللللق ورحللل إلى الحجللاز، فتولى اإلمللامللة بللالمللدينللة وتوفي فيهللا. للله " تنزيلله الشللللللللللللللريعللة المرفوعللة عن ا
 هل.963الشنيعة الموضوعة" و " نشر اللطائف في قطر الطائف " رسالة صغيرة في تاريخ الطائف، توفي سنة 

 .12/  0انظر: الزركلي: االعالم، 



 99 

 صللللللللللللبهان وميرهما منأللدار قطني وتصللللللللللللانيف الخطيب وتصللللللللللللانيف ابن شللللللللللللاهين والحلية وتاريخ 
   (1)(مصنفات أبي نعيم وتاريخ نيسابور وميره من مصنفات الحاكم واألباطيل للجوزقاني

ندوي بعد ذكره لكالم ابن عراق الكناني السلللللللللللابق: )ولم يكن ابن الجوزي وقال الدكتور محمود ال
قف ، وأفاد منها ولم يالمصللللللللادر فحسللللللللب، بل إن هنالك مصللللللللادر كثيرة اطلع عليها اإلماممتقيدًا بهذه 

بمكان حصلللللللللر جميع المراجع التي أخذ منها ابن الجوزي  ابن عراق عليها، ولذلك فإن من الصلللللللللعوبة
 (2) حصرًا تامًا(

وأدلة د بل يذكر شللللللللللللواه ،بكالم ابن الجوزي رحمه الله –رحمه الله  –وال يكتفي الشلللللللللللليخ مقبل 
 ومن ذلك استعانته بالتاريخ. ،أخرى تبين أن الحديث موضو 

 مثال ذلك:
سللللبع  بي طالبالمالئكة وعلى علي بن أ حديث: )صلللللى علي   –رحمه الله  –قال الشللليخ مقبل 
 مني ومن علي بن أبي طالب(.إال أن ال إله إال الله  سنين، ولم تصعد شهادة

ففيها محمد بن  :أما الطريق األولى هذا حديث ال يصلللللللح عن رسلللللللول الله  :الجوزي  ابنقال 
عباد  :وقال البخاري: منكر الحديث، وأما الثاني: فقال ابن عدي ،ليس بشللللللللللللليء :عبيلد اللله قلال يحيى

عن أنس نسلللخة عامتها مناكير، وعامة ما  ي هو ضللعيف يرو  :قال العقيلي ،ضللعيف، مال في التشلليع
 (3)هل 1ضعيف الحديث جدًا منكره.  :فقال أبو حاتم الرازي  ،ليه السالمفي فضائل علي ع يروي 

أبى الله إال أن يفضلللللللح الكذابين، ورحم الله سلللللللفيان إذ يقول ما سلللللللتر الله عز وجل أحدًا  :قلت
لو هم  رجلل في السلللللللللللللحر أن يكذ  في  :ولقلد صلللللللللللللدق ابن المبلارك حيلث قلال ،(4)يكلذ  في الحلديلث

 .(0)فالن كذا  :الحديث ألصبح الناس يقولون 
 هل 1. (6)عن على الكذابين بمثل التاريخلم يست :وقال حسان بن زيد

 ةوصلللللللدق حسلللللللان بن زيد، فإن الذي يقرأ في التاريخ يعلم أن عليًا وأبا بكر وبالاًل وزيد بن حارث
وخديجة وابن مسلللللللللللللعود وعمارًا وحمزة وميرهم كانوا قد أسللللللللللللللموا مع علي فيجزم بكذ  هذين الحديثين 
لمخالفتهما للواقع، وكذا عمر رضللللي الله عنه فإنه أسلللللم سللللنة سللللت ِمن النبوة بعد أربعين رجاًل وإحدى 

               .(1)((5)عشر امرأة كما في االستيعا 

                                                 

 .4هل، ص 1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الكناني: تنزيه الشريعة المرفوعة، ج  (1)
 .315 – 316هل، ص 1413، باكستان، جامعة البنجا ، 1ضوعات، ط الندوي: اإلمام ابن الجوزي وكتابه المو  (2)
 .341 – 341هل، ص 1316، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ابن الجوزي: الموضوعات، ج  (3)
 .41/  1المرجع السابق،  (4)
 .49/  1المرجع السابق،  (0)
 .1/49المرجع السابق،  (6)
 .1140هل، ص 1412، بيروت، دار الجيل، 1، ط 3ابن عبدالبر: االستيعا ، ج  (5)
 .221 - 225الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (1)
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 –على كالم ابن الجوزي  –رحمه الله  –ومن الشلللللللللللللواهد واألدلة التي عق ب بها الشللللللللللللليخ مقبل 
 مخالفة الحديث للواقع.أن من أمارات الوضع، مخالفة الحديث للواقع، ومعلوم  –رحمه الله 

ل  حلللديلللث رأيتلللُه ُيخلللالف العقول، أو ينلللاقُض  :قلللال اإلملللام السلللللللللللللخلللاوي: )قلللال ابن الجوزي  وكلللُ
 م.وال تنظر في جرحه ،األصول، فأعلم أنه موضو ، فال تتكلف اعتباره، أي: ال تعتبر رواته

س  والمشللللللللللللللاهللدة، أو مبللاينللًا لنص الكتللا  أو السلللللللللللللنللة المتواترة، أو اإلجمللا  أو يكون ممللا يللدفعلله الحِ 
     (1) .. (.ل، أوالقطعي، حيث ال يقبل شيء ِمن ذلك التأوي

 مثال ذلك:
قال ابن )  :(2)الثامن عشلللللللللر والتاسلللللللللع عشلللللللللر  حديثفي ال -رحمه الله  –قال الشللللللللليخ مقبل 

 .(11الجوزي: هذا حديث ال يصح من جميع الوجوه، أما حديث علي )وهو رقم 
: قد رواه سللللويد بن مفلة، عن الصللللنابحي، لم يسللللنده، والحديث مضللللطر  مير الدارقطنيفقال 

 لم يسمع من الصنابحي. ةوسلم ثابت،
قللال ابن الجوزي: وثم في الطريق األول محمللد بن عمرو الرومي، قللال ابن حبللان: كللان يلللأتي 

           ( 3)يس من حللديثهم، ال يجوز االحتجللاج بلله بحللال، وفي الطريق الخللامس مجللاهيللللعن الثقلللات، بمللا 
 .(19)وهو رقم 
 وكلها قد قدح ابن الجوزي وميره من الحفا  في صلللحتها،خر تركتها اختصلللارًا وثم  طرق أُ  :قلت

وقد أطال الكالم أهل العلم على هذا الحديث فمنهم من حكم عليه بالوضللللللللللع كابن الجوزي، ومنهم من 
، ولذلك ال ةقال بصللللحته كالحاكم، وال يخفى تسللللاهله في تصللللحيح األحاديث الضللللعيفة بل والموضللللوع

 يعتمد المحدثون على تصحيحه.
بهما كثرة طرقه، وقد تعقكما على الحديث أنه من قسللللم الحسللللن لحجر والسلللليوطي فقد ح أما ابن

وبين أنه ال يصلللللللللح منها طريق، ذكر هذا في  –رحمه الله  – (4)المعلمي اليماني عبد الرحمنالعالمة 
، وكذا صلللللللللللللاحب "أسلللللللللللللنى المطالب في (0)تعليقه على "الفوائد المجموعة في األحاديث الموضلللللللللللللوعة"

                                                 

 .129 – 121/  2السخاوي: فتح المغيث،  (1)
   (.العلم فليأتي البا وهما حديث: )انا دار الحكمة وعلي بابها(، وحديث: )أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد (2)
 .1/303ابن الجوزي: الموضوعات،  (3)
هو عبلللد الرحمن بن يحيى بن علي بن محملللد بن أبي بكر المعلمي علللالم محقق في الفقللله والنحو، مبرز في علوم  (4)

الحلديلث، بلل هو ذهبي العصللللللللللللللر، لله مؤلفلات مشللللللللللللللهورة وتحقيقات نافعة مثل كتا  " التنكيل لما ورد في تأنيب 
 هل.1316الكوثري من األباطيل "، توفي سنة 

 .1266/  3معاقله، انظر: األكو : هجر العلم و 
، تحقيق المعلمي، بيروت، المكتب اإلسلللللللللالمي، 3الشللللللللوكاني: الفوائد المجموعة في األحاديث الموضلللللللللوعة، ج ، ط  (0)

 .369هل، ص1415
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ذكر أنه موضللللللللللللو ، وعا  على من ذكره في كتابه ِمن الفقهاء كابن حجر  (1)مختلفة المراتب"أحاديث 
 .(2)الهيتمي

وال يخفى أن هذا الحديث قد خالف الواقع، فلو كانت الشللللريعة جاءتنا ِمن قبل رسللللول الله  :قلت
  رضلللللللي الله عنه  –عن علي الحتمل أن الحديث له أصللللللل، ولكن مادام أن أمير المؤمنين عليًا– 

لم يحه بالشلللللريعة كلها، وقد كان يطلب من الصلللللحابة الحديث كما ذكره شللللليخ اإلسلللللالم ابن تيمية في 
     (3).كتابه "رفع المالم عن األئمة األعالم"

 –رضللللللللي الله عنه  –أقول: ومما يدلنا أن الحديث قد خالف الواقع ما رواه أمير المؤمنين علي 
أنلله روى  –رضلللللللللللللي الللله عنهم  –ِمن الحللديللث، فقللد ذكر بعض المترجمين للله  عن رسلللللللللللللول الللله 

خمسلللللمائة وسلللللتة وثمانين حديثًا، فهذا يدل داللة واضلللللحة أن الحديث ليس بصلللللحيح، ألنه قد نقل إلينا 
د ولسلللنا نحسللل –رضلللي الله عنه  –أضلللعاف ما رواه علي  –رضلللي الله عنهم  –عن سلللائر الصلللحابة 

طاه الله ِمن النظر الثاقب والرأي الصلللللللائب والفهم الصلللللللحيح، ولكننا نريد أن أمير المؤمنين على ما أع
   (4)نبين للناس األحاديث الموضوعة التي لبست على كثير ِمن الناس دينهم، والله المستعان(.

حال كثير من المفسللللللللرين الذين بضللللللللاعتهم في الحديث مزجاة، فيذكرون  –رحمه الله  –وبين  
رين رت عادة كثير ِمن المفسللللوالموضللللوعة، فقال: )ج ،والضللللعيفة ،يحةفي تفاسلللليرهم األحاديث الصللللح

أنهم يذكرون ما بلغهم عن نبي أو صلللللللللحابي أو تابعي أو ميره سلللللللللواء كان صلللللللللحيحًا أو ضلللللللللعيفًا أو 
قد فرق في تفسللليره الحديث الموضلللو  في فضلللل كل سلللورة من القرآن، ال ترى أن بعضلللهم أموضلللوعًا، 

وقد اتهم به المحدثون نوح بن أبي مريم أو ميسلللللرة بن  ،من قرأ سلللللورة كذا وكذا فله ِمن األجر كذا وكذا
وقد قسللمه الزمخشللري في آخر كل سللورة، د  عنك القصللص اإلسللرائيلية التي ليس لها أصللل  ،عبدربه

 ِمن الصحة.
وأعظم  ،ها من سللللمينها وصللللحيحها من سللللقيمهاثت بها التفاسللللير، قيض الله من يبين مفلقد ُملئ

من ذا وذاك من يصللحح الحديث الضللعيف أو الموضللو  الموافق لمذهبه، ويضللعف الحديث الصللحيح 
   (0) ..(.المخالف لهواه 

                                                 

 .92درويش: أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، بيروت، دار الكتب العلمية، ص  (1)
بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشللللللللللافعي، اإلمام العالمة البحر هو شللللللللللها  الدين أبو العباس أحمد بن محمد  (2)

الزاخر، ومن مؤلفللاتلله " تحفللة المحتللاج لشللللللللللللللرح المنهللاج " و " الزواجر عن اقتراف الكبللائر " و " المنهج القويم في 
 هل.954مسائل التعليم "، وتوفي سنة 

. 351هلللللللللللللللللللللللل، ص 1416بن كثير، ، دمشلللللللللق، دار ا1انظر: العكري: شلللللللللذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج 
 .234/  1والزركلي: اإلعالم، 

 .16ابن تيمية: رفع المالم عن األئمة األعالم، بيروت، المكتبة العصرية، ص  (3)
 .234 – 232الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (4)
 .209المرجع السابق، ص  (0)
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مثااًل لحديث موضللللللللو  أورده بعض المفسللللللللرين له عالقة  –رحمه الله  –ثم ذكر الشلللللللليخ مقبل 
 ََََّناإِ ﴿)... ما ذكره بعض المفسلللللللللللللرين في سلللللللللللللبب نزول:  :-رحمه الله  –بموضلللللللللللللو  الكتا ، فقال 

ُ  َالَِيُُم ُ  لَا َ  يُنِيُنونَ  الََِذينَ  آَمُنوا َاالََِذينَ  َارَُسولُهُ  اّلَلَ ََُ َكا َ  َايُْؤ ُونَ  ال  .[00: المائدة] ﴾١١َراكُِعونَ  اَُه ْ  الَزَ
إلى المسللجد والناس يصللللون بين  خرج رسللول الله  :رضللي الله عنهما قال –عن ابن عباس 

قال: أعطاك أحد شللللليئًا( فقال: ) راكع وسلللللاجد وقائم وقاعد، وإذا مسلللللكين يسلللللأل، فدخل رسلللللول الله 
قللال:  ،وهو راكع :)على أي حللال أعطللاكلله ؟( قللال :القللائم، قللالذلللك الرجللل  :)من ؟( قللال :نعم، قللال

َ  َيَتَوَلَ  َاَمنْ ﴿وقال: فكبر رسللللللللول الله  :وذلك علي بن أبي طالب قال ولَهُ  اّلَلَ ُِِ  فَإِنََ  آَمُنوا َاالََِذينَ  َارَس
ِ  ِحزَْب   .[06: المائدة] ﴾١٦الَْغالُِبونَ  ُه ُ  اّلَلَ

 (1)هذا إسناد ال يفرح به –رحمه الله  –قال ابن كثير  ،موضو 
ه ثم رواه ابن مردوي :-رحمه الله  –ثم قال  ،ألن فيه محمد بن السللللللللللللائب وهو متروك :قلت

 ةرافع، وليس يصلللح شللليء منها بالكليِمن حديث علي بن أبي طالب نفسلله وعمار بن ياسلللر، وأبي 
 [00 :لمائدةا] ﴾١١َراكُِعونَ  اَُه ْ ﴿ :تقدم أن قال: وأما قولهلضعف أسانيدها، وجهالة رجالها، وقد 

 من قوله: ﴾َايُْؤ ُونَ ﴿ توهم بعض النلاس أن هلذه الجمللة في موضللللللللللللللع الحلال من قولله:فقلد 
َكا َ  َايُْؤ ُونَ ﴿ ولو هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركو  أفضل من  ،في حال ركوعهم :أي ﴾الَزَ

هل  1 .ميره، ألنلله ممللدوح، وليس األمر كللذلللك عنللد أحللد من العلمللاء ممن نعلملله ِمن أئمللة الفتوى 
 .(2)كالمه رحمه الله

ر ودة في التفاسلللللللليوبهذا يتضلللللللح لك أنه ال ينبغي االعتماد على شلللللللليء من األحاديث الموج
في درجة هذا الحديث، ألن الصلللللللللللحيح ِمن أسلللللللللللبا   –رحمهم الله  –المحدثون  حتى يعلم ما قال

 .(3) ..(.النزول والتفسير النبوي قليل
َِ من الرواِة لغرض من  –رحملله الللله  –ويجمع  أحيللانللًا كالم علمللاء الجرح والتعللديللل في راٍو
 األمراض.
 مثال ذلك:
            طعلت على كتا  يسللللمى "المراجعات" لبعض اإلمامية فأثنى علىاقد  ) –رحمه الله  -قال
 .، والطعن على صحابة سيد المرسلينوهذا كتابه مملوء بالثناء على أناس مجروحين (4)جابر

لللذلللك رأيللُت أن أنقللل لللك مللا تكلم بلله علمللاء الحللديللث في جللابر الجعفي ليتضللللللللللللللح لللك كللذ  
متر بهذا الكتا  كثير ِمن الناس، ألنه بصللللللللللفة سللللللللللؤال وجوا  بين ا "، ولقد المراجعاتصللللللللللاحب "

                                                 

 .139هل، ص 1421، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2، ط 3ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج  (1)
 .113/  2المرجع السابق،  (2)
 .261 - 209الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (3)
 وهو جابر الجعفي. (4)
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تفق عليه هو وشلللللللللللليخ األزهر، اقد وشلللللللللللليخ األزهر، فيظن المطلع عليه أنه  المراجعاتصللللللللللللاحب 
   (1) .(الرافضة قديمًا وحديثاً خصوصًا من ال يعرف كذ  

 أقوال أئمة الجرح والتعديل في جابر الجعفي. –مقبل  –ثم ذكر الشيخ 
 مثال آخر:
 ،-رحملله الللله –)أمللا "المجمو " المنسللللللللللللللو  إلى اإلمللام زيللد بن علي  :-رحملله الللله  –قللال 
 .قد طبعت معه مرتين (2)بنا أن نتحدث عنه، حيث إن الصحيفة فيجدر

يذكر، وحيث إن المعلق عليه وهو عبدالواسلللللع الواسلللللعي حمل على علماء والشلللللي بالشللللليء 
إنهم نقموا على أبي خالد الواسلللللللطي الراوي "للمجمو " عن زيد بن علي على محبته  :الحديث وقال

ألهلل البيلت، وهكلذا عادتهم أنهم يقدحون بمجرد المخالفة للمذهب ولو كان حقًا، ويعدلون من كان 
( كلها 16إلى ص  14..إلخ ما ذكره في أول "المجمو " من )ص .اطالً من أشلللللللللللللياعهم ولو كان ب
ذكر لك كالم المحدثين في أبي خالد حتى يظهر لك رميه للمحدثين بما مجلادللة بلالبلاطلل، واآلن أفل

لم يقولوا، وحتى يتضلح لك أن العمل باألحاديث الموجودة في "المجمو " مشكٌل جدًا حتى يعلم من 
 (3) (خرجه من علماء الحديث
 .أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي خالد الواسطي –رحمه الله  –ثم ساق الشيخ 
ل يعلق حاله وذكر عواره، ب لبإيراد الحديث الموضو  وبيان  –رحمه الله  –وال يكتفي الشيخ مقبل 

 بتعليقات جميلة عقدية أو فقهية.
 مثال ذلك:

مشللي في نذات يوم  خرجت مع رسللول الله )قول علي: ) :-رحمه الله  –قال الشلليخ مقبل 
طرقلات الملدينلة، إذ مررنلا بنخلل من نخلهلا صللللللللللللللاحلت نخللة بأخرى: هذا النبي المصللللللللللللللطفى وعلي 

ثم جزناها فصللللللاحت رابعة  ،هذا موسللللللى وأخوه هارون  :ثم جزناها صللللللاحت ثانية بثالثة ،المرتضللللللى
 هذا محمد سيد المرسلين وهذا علي :هذا نوح وإبراهيم، ثم جزناها فصلاحت سلادسة بسابعة :بخامسلة

مي نخل المدينة )  ثم قال:  رسللول الله فتبسللم  ،سلليد الوحيين ألنه صللاح  ،صلليحاناً يا علي إنما سللُ
 ( (بفضلي وفضلك

فال رعى الله من عملها، وال نشلللللك أنه  ،قال ابن الجوزي: هذا من أبرد الموضلللللوعات وأقبحها
  (4)أنه قال: هو دجال كذا  الدارقطنيوقد ذكرنا عن  ،من عمل الذرا 

                                                 

 .241الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (1)
 قصد صحيفة علي بن موسى الرضى.ي (2)
 .260المرجع السابق، ص  (3)
 .  1/369ابن الجوزي: الموضوعات،  (4)
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قلت: وال سلامح الله من نقله، ألجل االحتجاج به، ولقد عرف بولس سلالمة النصلراني سخافة 
ونظم هذه األحاديث الموضلللوعة في كتا  سلللماه "عيد الغدير" فترى الشللليعة معجبين  ،عقول الشللليعة

بذلك الكتا  ويقولون: لقد عرف فضلللللللل علي مسللللللليحي والنواصلللللللب منكرون له، وهم ال يعلمون أن 
كلمة  ةبن سلللللللللللللبأ وشللللللللللللليعته الذين ال يألون جهدًا في تفرقعبد الله عمله مكيدة ل سلللللللللللللالم، واقتداء ب

كانوا سببًا في إشعال الفتن بين المسلمين من وقت الخليفة الراشد عثمان بن عفان  والذين ،المسلمين
 إلى يومنا هذا. -رضي الله عنه  –

م ببولس اليهودي الذي زع "عيد الغدير"فما أشبه بولس بسالمة صاحب الكتا  المسمى بللللللللللللللل 
 أنه دخل في النصرانية، وكان ذلك منه مكيدة، ليفسد على النصارى دينهم.

وهكذا فعل بولس سلللللالمة، ولكن مالة الشللللليعة ال يعقلون، وليتهم عرضلللللوا دعوى بولس سلللللالمة أنه 
ى عقنكق اليقُهودُ وق يحب عليًا على قول الله سلبحانه وتعالى: ) ت ى تقت بِ ا الق وق  لقن تقرةضللق ارقى حق ]  (ُهمة عق ِمل تق لن صلق

 (1)ن(ليتضح لهم كذبه والله المستعا [121 :البقرة
 آخر:مثال 

فرأى عليًا  كنت عند النبي  :)قول أنس رضلللللللي الله عنه:–رحمه الله  –قال الشللللللليخ مقبل 
 أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة(.) :فقال ،مقبالً 

وي ان: ير هم بوضللعه مطر، قال أبو حاتم ابن حبوالمت ،قال ابن الجوزي، هذا حديث موضللو 
 .(2)عنه الموضوعات عن األثبات، فال يحل الرواية

وبهذا الحديث، والحديث الذي بعده، وما أشلبههما ِمن الموضلوعات اسلتدل مالة الشيعة على 
أن قول علي رضلي الله عنه حجة، وأنه معصوم ال يجوز مخالفة قوله، وهذان القوالن أحقر من أن 

هور ميشللتغل بالجوا  عنهما، وكفى بهما داللة على سللخف عقول الرافضللة القائلين بهما، وكيف وج
 األمة لم يقولوا بحجية إجما  الخلفاء األربعة فضاًل عن قول أمير المؤمنين رضي الله عنه منفردًا.
أملا جماعة من الزيدية فهم يقولون بأن قوله حجة إذا وافق ما يذهبون إليه، ولقد أعظم النكير 

 –ال لى المبذر، قعليهم العالمة محمد بن علي الشوكاني في كتابه"نيل األوطار" في با  الحجر ع
: وكثيرًا ملا ترى جملاعلة ِمن الزيلديلة في مؤلفلاتهم يجزمون بحجلة قول علي إن وافق ما -رحمله اللله 

 .(4)( .هرحمه الل كالمه (3)هل 1يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف بأنه اجتهاد ال حجة فيه. 
 مثال آخر:

                                                 

 .235 - 236الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (1)
 .313/  1ابن الجوزي: الموضوعات،  (2)
 .341هل، ص 1414، بيروت، دار الفكر، 0الشوكاني: نيل األوطار، ج  (3)
 .202الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (4)
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)هي  :فقال النبي  ،خطب أبو بكر وعمر فاطمة :)حديث :-رحمه الله  –قال الشيخ مقبل 
 لك يا علي لست بدجال(.

قال ابن الجوزي: هذا الحديث موضللللو ، وضللللعه موسللللى بن قيس، وكان ِمن مالة الروافض، 
 وقد ممض في هذه المديحة لعلي أبا بكر وعمر.

   (1).قال العقيلي: وهو يحدث بأحاديث رديئة بواطيل
ُمعلقًا على هذا الحديث، مبينًا حكم زواج الفاطمية بغير  –لله رحمه ا –ثم قال الشللللللللليخ مقبل 

الفاطمي: )ومن هذا الحديث وأمثاله من الموضلللوعات أخذ بعض متعصلللبي الشللليعة تحريم الفاطمية 
على مير الفاطمي، والتحقيق أنه لو صلللللللح لما دل  على ذلك، ولقد أحسلللللللن العالمة المقبلي اليماني 

 ..(..(303ألة في كتابه "العلم الشامخ" )ص حيث قال في الكالم على هذه المس
وهذه ) :كالملًا طوياًل للعالملة المقبلي اليماني، ثم قال –رحمله اللله  –ثم ذكر الشلللللللللللللليخ مقبلل 

في ولم تكن عند أهل بيت النبوة، ف –رحمله الله تعالى  –كملا يقول المقبلي  ،المسللللللللللللللأللة قريبلة العهلد
           عمر بن  -رضللللللللللللللي الله عنه  –بن أبي طلاللب (: وتزوجلت أم كلثوم بنلت علي 435المحبر )ص 
 ..(..الخطا ،

بقية كالم محمد بن حبيب البغدادي الذي يشللللللللتمل على  –رحمه الله  –ثم نقل الشلللللللليخ مقبل 
أخبللار زواج كثير من العلويللات بغير العلويين، ثم علق على هللذا الواقع وهو ينظر إلى واقع مرير 

أنهم  فأنت تجد هؤالء الذين يزعمون )  :ير من المحافظات اليمنيةمسقه رأسه وفي كث ةيراه في صعد
تعصللبًا،  وهم أشللد الناس ،سللادة، وليس لهم ِمن السلليادة، ينهونا معشللر القبائل عن التعصللبات القبلية

َ َلَعَلَُمْ  ﴿أو ليس الله سلبحانه وتعالى يقول:  َرَويُْمْ   َااَتَُنوا اّلَلَ
َ
ْصلُِحوا َبيَْن ُ

َ
إََََِّنا الُْنْؤِمُنوَن إِْرَو ٌ فَِ

ْن يَُمونُوا َريًْرا ﴿ :ويقول[11]الحجرات:  ﴾٠١تُ ْرَحُمونَ 
َ
َخْر قَوٌْم ِمْن قَْوٍ  َعسَِِ  ُ َها اَلَِذيَن آَمُنوا لَا يَسِِْ َيُ

َ
يَا أ

 ِ اٌ  ِمْن ن ْن يَُمَنَ َريًْرا ِمنُْهَنَ ِمنُْهْ  َالَا نِسَِِِ
َ
اٍ  َعسَِِِ  ُ َها ﴿ويقول:  [11]الحجرات:  ﴾سَِِِ َيُ

َ
أ إِنََا  ٱلَنَاُس َيَٰٓ
 َِ َرَمُمۡ  ِعن ُۡ

َ
َّْ إَِنَ ُ َ  لَِتَعاَرفُٓوا ِِ آل ا َاَقبَِ ُعو َِ نَث َٰ اََجَعۡلَنَُٰمۡ  شُِِِ

ُ
ِ َرلَۡنَنَُٰم  َمِن َذَكرٖ َاُ َُٰمۡ َّ  ٱّلَلَ ۡتَنى

َ
 ﴾أ

 (2) ([31]الحجرات: 
بنقل استنكار العالمة محمد بن اسماعيل األمير الصنعاني لهذه  –رحمه الله  -ثم ختم كالمه

 المسألة، وهو من أهل بيت النبوة.
وفي ختام هذا المبحث ُأجيب على سلللللللللؤال قد يطرأ في أذهان بعض القراء، وهو هل الشللللللللليخ 

 لوضع أو الضعف؟ يحكم على جميع األحاديث الواردة في فضل علي با -رحمه الله  -مقبل 
قد جمع في عدٍد من كتبه األحاديث الصحيحة في فضائل  –رحمه الله  –فالجوا : أن الشيخ مقبل 

ة الوازعة في تحقيقه للرسللال –رحمه الله  –أهل البيت ومنهم علي بن أبي طالب والحسللنان، فقد قال 

                                                 

 .312/  1ابن الجوزي: الموضوعات،  (1)
 .202 - 246الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ص  (2)
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جملًة  ن حمزة قد ذكرللمعتدين عن سلللب صلللحابة سللليد المرسللللين ليحيى بن حمزة: )فبما أن يحيى ب
من األحاديث الموضللوعة في فضللل علي رضللي الله عنه وهذا دليل على عدم معرفته بعلم الحديث 

وقد شللللللللللرح األربعين السلللللللللليلقية التي ُتسللللللللللمى عند المحدثين باألربعين  " رياض الجنة" كما ُقلنا في 
 (1)ي ميزان االعتدالالودعانية وهي موضلللوعة وضلللعها زيد بن رفاعة وسلللرقها منه ابن ودعان كما ف

ولم يوفق ل حاديث الصللللللللللللللحيحة فقد رأيُت أن اكتب ُنبذًة من فضللللللللللللللائل أمير  بما أن الرجل لم يهتد
المؤمنين علي بن أبي طالب محتسلللللبًا األجر والثوا  وإرمامًا للشللللليعة فإنهم ال يحبون أن يذكر أهل 

 . (2) السنة فضائل علي رضي الله عنه من أجل أن يرموهم ببغض أمير المؤمنين رضي الله عنه(
               جملًة من األحاديث الصللحيحة في فضللل علي بن أبي طالب رضللي –لله رحمه ا –ثم سللاق 

 .الله عنه
بعد أن سلللللللاق جملًة من األحاديث الصلللللللحيحة في فضلللللللل  –رحمه الله  –وقال الشللللللليخ مقبل 

الحسلنين: )فهذه جل األحاديث الثابتة في فضل الحسنين رضي الله عنهما، وهي ُتغني عن أكاذيب 
فالحمد لله لم يزل الُعلماء يحذرون عن أكاذيب الشللللللللللللليعة وينفون أباطيلهم  .ختلقوهااالشللللللللللللليعة التي 

وُيبينون للناس أن  الرافضلة أكذ  الناس فانتزعت ثقة المسللمين من أحاديث الرافضة وصدق الله إذ 
نَُتُمُ  الَْكِذَب َهَذا َحلَاٌل َاَهَذا ﴿يقول:  ِِِ لْس

َ
ُ  أ ِِِ ِ الَْكِذَب  إَِنَ َالَا َتُنولُوا لَِنا  َُ َحَراٌم لَِتْفَتُراا َعلَ  اّلَلَ

ِ الَْكِذَب لَا ُيْفلُِحونَ   .[116 :]النحل ﴾٢٢٦اَلَِذيَن َيْفَتُراَن َعلَ  اّلَلَ
ِ الَْكِذَب لَا ُيْفلُِحونَ ﴿ :قال تعالىو   .[69 :]يونس ﴾٦٩قُْ  إَِنَ اَلَِذيَن َيْفَتُراَن َعلَ  اّلَلَ

أن الحسلللللللنين رضللللللللي الله عنهما إمامان من أئمة أهل السللللللللنة وأنهما هذا مما ينبغي أن ُيعلم 
 .(3) بريئان من ملو الرافضة وكذبهم وخرافاتهم، فالرافضة في واٍد وأهل بيت النبوة في واد(

في كتابه " صللللللللعقة الزلزال لنسللللللللف أباطيل الرفض واالعتزال" أبوابًا في  –رحمه الله  –وعقد 
ر بابًا بن عباس ثم ذك عبد اللهفضللائل علي بن أبي طالب وفاطمة والحسللن وجعفر بن أبي طالب و 

 .(4) في فضائل أهل البيت عموماً 

                                                 

 .03/ 2الذهبي: ميزان االعتدال،  (1)
هلللللللللللللللللل، 1434صللللنعاء األثرية،  ، صللللنعاء، مكتبة3الوادعي: إرشللللاد ذوي الفطن إلبعاد مالة الروافض من اليمن، ط  (2)

 .13 - 12ص 
 .149المرجع السابق، ص  (3)
 .224 - 111/  2الوادعي: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض واالعتزال،  (4)
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 األولالمطلب 
 كتاب رجال الحاكم في المستدرك

لُنبالء، واألئمللة ا ،تمي ز بمعرفتلله ثلللٌة من الُعلمللاءعلم الرجللال للله مكللانللة عظيمللة، ومنزلللة رفيعللة، 
وعرفوا سلللللقيمه بالنظر إلى رجال األسلللللانيد، حتى قال علي بن  ،فحفظوا لنا بهذا العلم صلللللحيح الحديث

قال الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل معلقًا على كالم علي و  ،(1) المديني: )علم الرجال نصف علم الحديث(
رة، علم الرجال تسلللللللعة من عشللللللل :ه رحمه الله، وأما نحُن فنسلللللللتطيع أن نقولبن المديني: )هذا في زمان

 لدارقطنياولنزول بعض األسللللللانيد كأسللللللانيد الخطيب والبيهقي والحاكم و  ،لُبعدنا عن ممارسللللللة هذا الفن
 .(2) ..(.ومن كان في طبقاتهم
عليلله، عللارف :)ال ينبغي أن يؤخللذ الحللديللث إال عن حللافظ للله أمين (3)بن ُدكينوقللال الفضللللللللللللللل 

 .(4)بالرجال(
 ،: )علم الحديث من أشلللرف العلوم قدرا، وأكملها شللللرفًا وُذخرا(0)وقال أبو الحسلللين ابن الدمياطي

 .(6) وأحوال الفضالء( ،السيما معرفة تراجم الُعلماء
وليس كل أحد يصللللللللبر  ،: )علم الرجال يشللللللللتغل فيه الرجال(5)وقال الشلللللللليخ عبدالمحسللللللللن العباد

 .(1)هذا الفن( 
 وقد قال أحد طالبه ،وكل من جالس الشيخ مقبل للللللللللل رحمه الله للللللللللل عرف تمكنه من علم الرجال

)... إنلله في علم الرجللال آيللة بللاقيللة نللاطقللة بللأنلله  :الللذين الزموه وترجموا للله وهو البللاحللث حميللد العتمي
فمثاًل  ،ونفلاذ الهملة في البحلث عنهم والتحقيق ،ووفرة معرفتله بلأحوالهم ،أعجوبلة في سلللللللللللللعلة حفظله لهم

بحث الشلللللليخ عن يحيى بن يعلى األسلللللللمي القطواني شللللللهرًا وهو علة حديث في فضللللللل علي ثم رحل 
 .ن المدينة إلى مكتبة الحرم المكيلينظره في "تهذيب الكمال" م

                                                 

 .321هل، ص 1414، بيروت، دار الفكر، 3الرامهرمزي: المحدث الفاصل، ط  (1)
 .2هل، ص 1421ر، ، صنعاء، دار اآلثا1الوادعي: تراجم رجال الدارقطني، ط  (2)
هو أبو نعيم الفضللللللل بن دكين، الحافظ الكبير، شلللللليخ اإلسللللللالم، الفضللللللل بن عمرو بن حماد بن زهير القرشللللللي. قال  (3)

 هل. 219عنه اإلمام الذهبي: )كان من أئمة هذا الشأن وأثباتهم( توفي سنة 
 .101 – 142/  11انظر: سير أعالم الُنبالء، 

 .162هل، ص 1411، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، ط 1المزي: تهذيب الكمال، ج  (4)
 هل.549هو أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسامي الدمياطي أبو الحسين، المحدث، الحافظ، المفيد، توفي سنة  (0)

 .111/  1انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، 
 .0، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 1 ابن الدمياطي: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ج (6)
هللللللللللللللللل، ومن مؤلفاته " عقيدة أهل السلللنة 1303هو الشللليخ المحدث العالمة عبدالمحسلللن بن حمد العباد، المولود سلللنة  (5)

 واألثر في المهدي المنتظر " و " فضل المدينة وآدا  سكنها وزيارتها ".
 .14هل، ص 1426م أحمد، ، القاهرة، دار اإلما1العميسان: إتحاف العباد، ط  (1)
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بعلم الرجلال بلالغ االهتملام ال يلألوه جهلدًا حفظلًا وتحريرًا وتهلذيبلًا ودراسلللللللللللللًة وتقويملًا وتوفيقًا ويهتم 
 بين كالم أئمة الجرح والتعديل.

فالشللللللليخ موسلللللللوعة أو دائرة معارف في حفظ الرجال ومعرفة أحوالهم وأعيانهم وُكناهم وأنسلللللللابهم 
 المفترق.وبلدانهم وطبقاتهم ومعرفة المؤتلف والمختلف والمتفق و 

ثم ال يقتصللللللللر ذلك على رجال الصللللللللحيحين فقد ألم بهم أو بكثير منهم كثيٌر من طلبة الشللللللللليخ 
     (1) .( وله كتابات في ذلك ،الدارقطنيورجال  ،وإنما تجاوز إلى رجال "ميزان االعتدال" للذهبي

معرفته و بحفظ الشلللليخ ولقد صللللدق الشللللاعر في مرثيته الجميلة حين قال معبرًا عن مدى إعجابه 
 :  بالرجال

    ُيغربللللل أقلللللللللللللللللللللللللللوال اللللللللللللللللللللللللللللرسلللللللللللللول بحنكللللةٍ 
 

 تللتللقلليللللللله الللرواسلللللللللللللللللللللب وحللزٍم حصللللللللللللللليللٍف 
 

 إذا قللللال "بسلللللللللللللم اللللللله" في بحلللللث مسلللللللللللللنلللللدٍ 
                

 تنحللللللت عن اإلسلللللللللللللنللللللاد تلللللللك الشلللللللللللللوائللللللب 
 

                    ُيعلللللللللللللللللللللللللدد أسلللللللللللماء اللللللللللللللللللللللللللرجال كأنهلللللللللللللللللللللللللم 

 ( 2)بنلللللللللللللللللللللللللللو عملللللله أو هم إليلللللله األقللللللارُ   
 

رحمه الله لللللللللل في هذا العلم جهود عظيمة، ومشاركات قيمة، بدأها بكتابه "رجال وللشيخ مقبل لللللللللل 
رجال  )البحث في :الحاكم في المسلللللتدرك" وقد بين للللللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللللل سلللللبب تأليفه لهذا الكتا  فقال

ن وما أكثر الباحثين الذين يتهربون م ،"المسلللتدرك" متعٌب خصلللوصلللًا مشلللايخ الحاكم ومشلللايخ مشلللايخه
وقد ُكنُت في تتبعي لما سلللللكت عليه الذهبي وفيه كالم  ،الكالم على مشلللللايخ الحاكم ومشلللللايخ مشلللللايخه

لك إال وال يكون ذ ،أنظر أعلى السللللللللللللند، وأها  البحث في أسللللللللللللفله ثم رأيُت أن البد من التعرف عليهم
تعب ال  الحمُد والمنة والفضللللللللللللل مع ما حصللللللللللللل منفاسللللللللللللتعنُت بالله ويسللللللللللللر الله وله  ،بالترجمة لهم
 .(3)والمشقة(

وقد واجهته رحمه الله صلللللللللللعوبات أثناء البحث لخصلللللللللللها بعبارات ُتبين الجهد الذي بذله إلتمام 
وأبحث  ،فقد أتعبتني وكنُت أرجع إلى مشللللللللللللايخه والرواة عنه ،التصللللللللللللحيفات :)منها :فقال ،هذا الكتا 

                                                 

 .10ل  14الُعتمي: اإلبهاج، ص  (1)
ل  26هلللللللللللللللل، ص 1421، الرياض، دار الكيان، 1المنصلوري: الدليل المغني لشلليوخ اإلمام أبي الحسللن الدارقطني، ط  (2)

25. 
 .16هل، ص 1419، القاهرة، دار الحرمين، 1، ط 1الوادعي: رجال الحاكم في المستدرك، ج  (3)

 علللللللى قلللللللدر أهلللللللل اللللعلللزم تلللللللأتلللي اللللعلللزائلللم
 

 وتلللللللأتلللللي علللللللللللى قلللللللدر اللللللكلللللرام اللللللمللللللكلللللللارم 
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يقة "معجم الطبراني الكبير" فأقف على الحق ،وفي كتب البيهقيعنه في موضللللللع آخر من "المسللللللتدرك" 
   .(1)بعد مشقة

في الرجلال كما حصللللللللللللللت له أوهام على األحاديث، فذلكم  اً أوهلام الحلاكم فلإن لله أوهلامل :ومنهلا
               يلللذكر لللله أوهلللاملللًا في الرجلللال في كتلللابللله "الملللدخلللل" نحو خمسلللللللللللللللة  (2)الحلللافظ عبلللدالغني بن سلللللللللللللعيلللد

 .(3)وهماً وخمسين 
تحتاج إلى كثرة المراجعة في "المسلللللللللللتدرك" لعله يذكره في مكان  ،النسللللللللللبة إلى جد أعلى :ومنها

 آخر على ما هو عليه، وكذا المراجعة في كتب الرجال لعله يذكره على ما هو عليه.
 .قلة المراجع فلم يتيسر "مختصر تاريخ نيسابور" :ومنها

جمة ذلك وأترك بياضلللللللًا حتى ييسلللللللر الله بتر  ،االحتياط وهناك أشلللللللياء تشلللللللتبه علي  فأكتبها على
 الراوي أو ُيعرف أنه الذي ترجمُت له.

وهو واحللللد مؤذن  ،وأخرى المقرك  ،االختالف في النسلللللللللللللبللللة فتللللارًة يقول: فالن المؤذن :ومنهللللا
قال  ،على أنني أحمد الله فقد عثرُت أنا وإخواني في الله الذين سللللللللاعدوني على أسللللللللماء كثيرة .ومقرك 

 .(4)( إنهم لم يجدوها والفضل في هذا لله وحده :كثير من الباحثين الذين سبقونا

                                                 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره رحمه الله في ترجمة يزيد بن عبدربه الجرجسي، فقال لللللللللل رحمه الله لللللللللل: )قال الحاكم لللللللللل رحمه  (1)
(: حدثنا أبو النضللللللللر الفقيه وأبو الحسللللللللن العنزي قاال ثنا عثمان بن سللللللللعيد 4614ح  116ص  3الله لللللللللللللللللللللل )ج 

 الدارمي ثنا سعيد بن عبدالله الجرجسي. 
 ث رأيُت أن هذا وهم من الحاكم أو تصحيف من ميره.بعد تعب شديد في البح  

 والصوا : يزيد بن عبدربه الجرجسي.
 ولي برهنان على ذلك، أحدهما: "األنسا " للسمعاني مادة جرجس فإنه ذكر يزيد وحده.

الثلاني: "تهلذيب الكمال" ذكره وذكر من شلللللللللللللليوخه: محمد بن حر  الزبيدي ومن الرواة عنه عثمان بن   سللللللللللللللعيد 
 مي.الدار 

 ويزيد بن عبدربه من رجال التهذيب (. 
    316/  2انظر: رجال الحاكم في المستدرك، 

هو عبدالغني بن سللللللللللللعيد بن علي بن سللللللللللللعيد بن بشللللللللللللر بن مروان، اإلمام الحافظ الحجة النسلللللللللللللابة، محدث الديار  (2)
 .هل419المصرية، أبو محمد األزدي المصري صاحب كتا  " المؤتلف والمختلف "، توفي سنة 

 .251 – 261/  15انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 
قال اإلمام الذهبي: )ولعبدالغني جزء بين فيه أوهام كتا  " المدخل إلى الصلللللللللحيح " للحاكم يدل على إمامته وسللللللللللعة  (3)

 حفظه.
ي، لقللال عبللدالغني: لمللا رددُت على أبي عبللدالللله الحللاكم األوهللام التي في المللدخللل بعللث إلي يشللللللللللللللكرني ويللدعو 

 فعلمُت أنه رجل عاقل (.
 .251 – 269/  15انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 

 .15ل  1/16، رجال الحاكم في المستدرك (4)
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لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل أثناء البحث في رجال الحاكم في  تهورمم هذه المشقة والصعوبات التي واجه
لك مقصلللورة وال تحسلللبن أن فائدة ذ)ر عنها بقوله: المسلللتدرك، فقد اسلللتفاد فوائد عظيمة ُيرحل إليها، عبّ 

والطبراني وابن عدي والطبري من  ،هما من شلللللللللللليوخ الحاكم الدارقطنيفابن حبان و  ،رجال الحاكمعلى 
والبيهقي وأبو عثمللان  ،فمعنى هللذا أنللك تجللد مللالللب رجللال هؤالء في رجللال الحللاكم ،شللللللللللللليوخ شللللللللللللليوخلله

صلللللللاحب "الحلية" ومحمد بن إسلللللللحاق بن  عبد الله الصلللللللابوني من تالميذ الحاكم وأبو ُنعيم أحمد بن 
ب يروي فالخطي ،وابن عبدالبر والخطيب ليس بينهما وبين الحاكم إال راٍو واحد ،منلدة من معلاصلللللللللللللريله

 في "التاريخ" عن شيخه عن الحاكم.
إن كثيرًا من نقاد الحديث وجهابذته من بعد أصلللللللللحا  اأُلمهات السلللللللللت إلى  :ولو شلللللللللئُت لقلتُ 
                 هللللذا الكتللللا  الللللذي ُوضلللللللللللللع لتراجم رجللللال الحللللاكم الللللذين لم يترجموا في الحللللاكم قللللد احتوى عليهم

 ." تهذيب التهذيب" 
   .(1) والحمُدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله (

وبعد هذا الجهد أصلبح للشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل خبرة كبيرة في مستدرك الحاكم ورجاله و 
)ربما  :سوق األسانيد التي قد تخفى على بعض طال  العلم والباحثين، قال للللللل رحمه الله لللللللفي طريقته 

ع وهذا هو المعهود ولكن م ،حدثنا فالن فيظن الباحث أنه شللللللللللليخ الذي قبله :ترى في وسللللللللللله السلللللللللللند
 (2) (.شيوخ الحاكم وهذا ُيعرف بمعرفة (ح)الممارسة ُعلم أنه شيخ الحاكم وأنه قد حول السند بدون 

وقد ذكر للللللللل رحمه الله للللللللل في مقدمة كتابه أسماء بعض الكتب التي ترجمت لرجال الحاكم الذين 
 (3) كتابًا. وثالثينلم يترجموا في "تهذيب التهذيب" وقد بلغت تسعة 

ء" و "سلللللللللللللير أعالم الُنبالكتلب اإلمام الذهبي  ي رجع إليهلا وأكثر من النقلل منهلاوأهم الكتلب الت
في  وبين لللللل رحمه الله لللللل سبب اقتصاره ،"العبر" و "تذكرة الحفا "و ،"تاريخ اإلسالم" "ميزان االعتدال" و

ى عبارات علقتصلللللللللللللرُت في الغلالب ا)وقلد  :فقلال ،الراوي على كالم اللذهبيالغلاللب أثنلاء ذكره لترجملة 
 الحافظ الذهبي في أول الترجمة ألمرين:

 الرمبة في االختصار :األول
 (4) (أني ال أجد في بعضهم توثيقًا للمتقدمين. :الثاني

ويذكر للللللللل رحمه الله للللللللل بعض عبارات الذهبي في الثناء على بعض رجال الحاكم في المستدرك 
فقللال ل  ،رمم عللدم اقتنللاعلله بهللذا الثنللاء، لمللا ُعرف بلله هللذا الراوي من انتسللللللللللللللابلله لبعض الفرق المبتللدعللة

)قد يذكر الحافظ الذهبي للللللل رحمه الله للللللل بعض المحدثين الصوفية ويثني عليهم ويصفهم  :رحمه الله للللللل

                                                 

 .1/15الوادعي: رجال الحاكم في المستدرك،  (1)
 .1/21المرجع السابق،  (2)
 .23 – 22/  1المرجع السابق،  (3)
 .10/ 1المرجع السابق،  (4)
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فإن التصللللللللوف مبتد ، ولقد أحسللللللللن اإلمام  ،بأوصللللللللاف ضللللللللخمة، فأنقل كالمه كما هو مير مقتنع به
 ،نىأو بهذا المع .الشللللللللللافعي إذ يقول: لو أن رجاًل تصللللللللللوف في أول النهار لما جاء آخره إال وهو أبله

 .(1)بن الجوزي في مقدمة "صفة الصفوة"ذكره ا
              مبتلللد  يرد ،القصلللللللللللللللاص ،الصلللللللللللللوفي :ثالثلللة ال يؤتمنون  :وقلللال مروان بن محملللد الطلللاطري    

 .على المبتدعة
 .(2)ذكره عنه القاضي عياض في "ترتيب المدارك" في ترجمة مراون بن محمد

فالحافظ الذهبي رحمه الله ُيطلق العبارات الضللللللللللخمة على المبتدعة وإليك مثال على ذلك، "في 
العالمللللة المتبحر ذو  :بن بحر فيقول ويثني على الجللللاحظ وهو عمر  (046ص  11ج )السلللللللللللللير" 
 الفنون!

مللا يللدل على كفره، فمثللل هللذا مللا ُيعظم وال كرامللة. للحللافظ ابن حجر  (3)وفي "لسللللللللللللللان الميزان"
 .(4) وهكذا الصوفية المبتدعة اليستحقون التعظيم وإن كانوا بين مستقل في البد  ومستكثر(

وقد سلك الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل في ترتيب أسماء رجال الحاكم في المستدرك طريقة تختلف 
إذ يرتبون األسللللللللماء حسللللللللب الحروف الهجائية، أما  ؛عن الطرق التي اتبعها المؤلفون في كتب الرجال
لتهذيب" على ترتيب "تقريب ا - بحمد الله - )رتبتُ  :الشيخ للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل فقد قال في مقدمة كتابه

لللللللللل رحمه  فإني ُأقدمهما للحديث الذي رواه مسلم عبد الرحمنو  عبد الله فإنه الذي قد أقِلفقُه الباحثون، إال 
حدثني إبراهيم بن زياد والملقب بسللللللللليالن  :محمد فؤاد عبدالباقي :بتحقيق (1612ص  3ج )الله لللللللللللللللللللللل 

مائة سللللللللللمعه منهما سللللللللللنة أربع وأربعين و  عبد الله أخبرنا عباد بن عباد عن ُعبيد الله بن ُعمر وأخيه 
عبد و  عبد الله )إن أحب أسللللللللمائكم إلى الله  :قال رسللللللللول الله  :يحدثان عن نافع عن بن ُعمر قال

 (.الرحمن
 :)أحب األسلللللللللللللماء إلى الله ما ُحّمد أو ُعبِّد( :وهكلذا لم ُأقلدم في حرف الميم المحملدين وحلديلث

 (6) (؛ فلذلك قدمنا األلف بعد الميم ومشينا على ترتيب األحرف والحمُد لله. (0)موضو 

                                                 

. ولفظه )التصوف مبني على 20هللللللللللللل، ص 1399، بيروت، دار المعرفة، 2، ط 1ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج   (1)
 الكسل ولو تصوف رجل أول النهار لم يأتي الظهر إال وهو أحمق(

، المغر ، وزارة األوقاف والشللللللللللؤون اإلسللللللللللالمية، 2، ط 3القاضللللللللللي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسللللللللللالك، ج  (2)
 .226ص  هل،1413

 .  119هل، ص 1423، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، 1، ط 6ابن حجر: لسان الميزان، ج  (3)
 .10 – 1/14الوادعي: رجال الحاكم في المستدرك،  (4)
 01، 1/391( )انظر "كشف الخفاء")قال الشيخ األلباني لللللللللل رحمه الله لللللللللل: )ال أصل له كما صرح به السيوطي وميره  (0)

(. انظر: األلباني: الضعيفة، ( 10/ 3)وقد أخطأ المنذري للللللللللل رحمه الله للللللللللل خطًأ فاحشًا حيث ذكره في "الترميب"  (
1/090. 

 .11/ 1الوادعي: رجال الحاكم في المستدرك،  (6)
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وجرت عادة الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل في هذا الكتا  على االكتفاء بالنقل عن ُعلماء الجرح 
 .مدعمًا القول الراجح بالدليل ،ولكنه عند اختالفهم يرجح بين أقوالهم ،والتعديل

 مثال ذلك:
 1ج )قال الحاكم لللل رحمه الله لللل ) :قال الشيخ مقبل لللل رحمه الله لللل في ترجمة إبراهيم بن أبي ليث

ترجملله  .فحللدثنللا علي بن حمشللللللللللللللاذ ثنللا يزيللد بن الهيثم ثنللا إبراهيم بن أبي ليللث :(511ح  291ص 
مختلف فيله والراجح أنه متروك إذ الجرح فيه   (2)والحلافظ في "لسلللللللللللللان الميزان" (1)اللذهبي في "الميزان"

 .مفسر
 .(3)( توفي سنة أربع وثالثين ومائتين

 :مثال آخر
 4 ج))قال الحاكم للللللل رحمه الله للللللل  :قال الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل في ترجمة حسان بن مالب

   :(6651ح  03ص 
بصللللحة ذلك أبو جعفر البغدادي ثنا يحيى بن عثمان بن صلللللالح السلللللهمي ثنا حسلللللان بن  حدثنا

 .مالب
ذكره  ،متروك :حسان بن مالب عن مالك :فقال لللللللللل رحمه الله لللللللللل (4)ترجمه الذهبي في "الميزان" 

ابن حبان فقال: شللللليخ من أهل مصلللللر يقلب األخبار ويروي عن األثبات الملزقات ال تحل الرواية عنه 
 .إال على سبيل االعتبار
 ا هل .له عن مالك أحاديث موضوعة :قال الحاكم :إلى أن قال الذهبي

عن ابن جماعة من أئمة الجرح والتعديل الذين ضلللللللللللعفوه ثم ذكر   (0)زاد الحافظ في "اللسللللللللللان" 
 ا هل المراد منه. .يونس أنه وثقه وأنه توفي في رجب سنة ثالث وعشرين ومائتين

 (6). (توثيق ابن يونس ال ُيغني عنه شيئًا ألن الجرح فيه ُمفسر :الرحمن قال أبو عبد
ذكر في كتب الجرح والتعديل من توثيق الُعلماء لراوي من الرواة وال يكتفي للللللللل رحمه الله لللللللللل بما يُ 

             د الُعلملللاء لكن السلللللللللللللنللل من فُر   توثيٍق ينقلللل عن أحلللد ،ينظر في السلللللللللللللنلللد إلى ُأولئلللك الُعلملللاءحتى 
 إليه ضعيف.

 :مثال ذلك

                                                 

 .1/04الذهبي: ميزان االعتدال،  (1)
 .335/  1ابن حجر: لسان الميزان،  (2)
 .1/112تدرك، الوادعي: رجال الحاكم في المس (3)
 .411 – 1/459الذهبي: ميزان االعتدال،  (4)
 .3/11ابن حجر: لسان الميزان،  (0)
 .290ل  294/ 1الوادعي: رجال الحاكم في المستدرك،  (6)
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ل  )قال الحاكم لللللل رحمه الله :قال الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل في ترجمة أحمد بن يوسف الهمداني
   :(4599ح  113ص  3)ج 

 أحمد بن يوسف الهمداني.حدثنا مكرم بن أحمد القاضي ثنا 
التغلبي  عبد الله أحمد بن يوسف أبو  :( فقال211ص  0ترجمه الخطيب للللللللل رحمه الله للللللللل )ج 

 ثم ذكر له نسبًا إلى عدنان.
بن يوسلللللللللف وهو  عبد الرحمنوذكر من الرواة عنه: مكرم بن أحمد القاضلللللللللي وميرهم وذكر أن 

 .إنه ثقة :قالبن أحمد عبد الله إنه ثقة مأمون، وأن  :ابن خرا  قال
هذا التوثيق من طريق أبي العباس بن سللللللللللعيد وهو ابن عقدة أحمد  ولكن :الرحمن قال أبو عبد

 .(1) (بن محمد بن سعيد وهو ضعيف فالتوثيق ال يعتمد عليه
ا يجعل مم ،وينبه لللللللللل رحمه الله للللللللللل في أثناء البحث على القلب الذي يحصل في بعض األسماء
 الباحث ينفق جزءًا كبيرًا من وقته بحثًا عن ترجمة ذلك الراوي ومع ذلك ال يهتدي إليه.

 :مثال ذلك
 1ج ) )قال الحاكم لللل رحمه الله لللل :بن إبراهيم عبد الله قال الشيخ مقبل لللل رحمه الله لللل في ترجمة 

ن منصللللللللللور أمير المؤمنيبن بن إبراهيم بن إسللللللللللماعيل  عبد الله حدثنا أبو جعفر  (631ح  254ص 
 .في دار المنصور ببغداد

ج )و (460ص  1ج )فضللليع الباحث حتى وجدته في "المسلللتدرك"  ،هكذا انقلب اسلللم أبيه وجده
 .بن إسماعيل بن إبراهيم عبد الله حدثنا أبو جعفر  :(90ص  3

   (2) (.. :.ه لفقال ل رحمه الل (001ص  10ج )وقد ترجمه الذهبي في "السير" 
 .كثيرًا على األسماء التي تصحفت في بعض المواضع من مستدرك الحاكموُينبه 

 :مثال ذلك
           في :)تنبيه :قال الشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل في ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي

 (3) (تصحف القطيعي إلى القعنبي   (1916ح  611ص  1ج )
 :مثال آخر
                         تصلللللللللللللحف في :)تنبيللللله :في ترجملللللة أحملللللد بن حلللللازم بن أبي مرزة -رحمللللله اللللللله  -قللللال 

 (4) ( (061ص  1ج )وكذلك  ،مرزة إلى عروة فتنبه لهذا (53ص  1ج )
 :مثال آخر

                                                 

 .211/ 1المرجع السابق،  (1)
 .1/31المرجع السابق:  (2)
 .1/135المرجع السابق:  (3)
 .1/141المرجع السابق:  (4)
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 (ُعبيد) (515ص )تصحف في  :)تنبيه :قال لللللللللللل رحمه الله للللللللللللل في ترجمة أحمد بن عبيد الحافظ
 (1) ((ُعبيد الله )إلى

نفسلللللللللللللله وإنمللا أوقفلله عليهللا بعض طالبلله، فللأثبللت ذلللك في بوبعض تراجم الرواة لم يقف عليهللا 
 .أن تجد له نظيراً  ل  الكتا  على عادته في التواضع ونسبة الفضل إلى أهله، وهذا ُخلق قق 

 :مثال ذلك
ج ))قال الحاكم لللللل رحمه الله لللللل  :قال الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل في ترجمة أحمد بن سهل الفقيه

 :(12ح  40ص  1
 .أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه

فقللال  (954ص  3ج )وقللد أوقفني األخ / أحمللد األحمللدي حفظلله الللله في "اإلرشللللللللللللللاد" للخليلي 
 (2) (...أبو نصر أحمد بن سهل البخاري الفقيه ثقة متفق عليه :الخليلي

 مثال آخر:
ص  3ج  ))قال الحاكم لللللل رحمه الله لللللل :في ترجمة داهر بن نوحقال الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل 

   :(0335ح  306
 .حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق األزهري ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أزهر بن نوح

من طريق الحسلللللللللللللين بن  ( 361ص  15ج )والحللديللث أخرجلله الطبراني في "الُمعجم الكبير" 
بن  بن محمد عبد الله .. أفادنا بهذا األخ / .إسلللللللللحاق التسلللللللللتري ثنا داهر بن نوح وهذا هو الصلللللللللوا 

   (3) العدني، أي بأن صوابه داهر بن نوح( عبد الرحمنالقاسم أبو 
بلل األعجب من ذلك أنه يثبت في بعض تراجم الحاكم في كتابه الذي لم يقف عليهم بنفسللللللللللللله، 

 وقفت عليهم ووجدتهم زوجته ُأم ُشعيب الوادعية.وإنما 
 مثال ذلك:

وخالد بن نافع  ،(0)وأحمد بن محمد بن عيسللللللللللللى ،(4)ترجمة إبراهيم بن جعفر بن محمود الحارثي
 .(5)وخشنام بن الصديق  (6)األشعري 

وبعض رجال الحاكم في المستدرك لم يقف الشيخ مقبل للللللللل رحمه الله للللللللل على تراجمهم في كتب 
 .فينقل ُحكم اإلمام الذهبي على السند الذي ورد فيه ذلك الراوي  ،الرجال

                                                 

 .1/101المرجع السابق:  (1)
 .1/101المرجع السابق:  (2)
 .1/309المرجع السابق:  (3)
 .1/95المرجع السابق:  (4)
 .1/191المرجع السابق:  (0)
 .1/302المرجع السابق:  (6)
 .1/303المرجع السابق:  (5)



 006 

 :مثال ذلك
 4ج))قال الحاكم للللللل رحمه الله للللللل  :قال الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل في ترجمة موسى بن مسكين

 :  (5954ح  461ص 
الشلللللللللللللافعي ثنا محمد بن أحمد بن ُبرد األنطاكي ثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر محمد بن 
 .بن ميمون عن موسى بن مسكين عبد الله عيسى الطبا  ثنا أبومعاوية ثنا 

   (1)إسناده مظلم ( :لم أجد ترجمته وقد قال الذهبي عقب الحديث الذي من طريقه
ومع كل هذا الجهد الذي بذله الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل في البحث والتنقيب عن كالم الُعلماء 

            في المسللللللللللللتدرك، إال أن الباحث يجد أن الشلللللللللللليخ لللللللللللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللللللللللل لم يقف علىلرجال الحاكم 
 .ترجمة بعضهم

 :مثال ذلك
قال الشيخ مقبل للللللللل رحمه الله للللللللل في ترجمة عبدالحميد بن عيش بن جبر: )... ولم أجد ترجمته 

 .(2)وال ترجمة أبيه( 
ومن القواعد المهمة التي قررها للللللل رحمه الله للللللل في كتابه أنه إذا جزم أحد األئمة الحفا  بأن في 

 اإلسناد من ال ُيعرف فال يتكلف طالب علم البحث عنهم.
 :مثال ذلك

       :نقل الشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل ُحكم الحافظ ابن حجر على إسللناد من أسللانيد الحاكم فقال
 وفي إسناده من ال ُيعرف حاله. ا هل. :(13ص  1)قال الحافظ في "التلخيص الحبير" )ج 

 .(3) فعلى هذا فال يضيع الوقت في البحث عن تراجمهم(

                                                 

 .2/345المرجع السابق:  (1)
 .5 - 6/ 2المرجع السابق:  (2)
 .1/111المرجع السابق:  (3)
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 الثانيالمطلب 
 الدارقطني في سننهكتاب تراجم رجال 

مبحث منها في ال ديث وعلله ورجاله، تقدم بيان شلللللللللللللي ٍ مكلانلة عظيمة في الح اللدارقطنيل ملام 
د وقد تبوأ هذا الكتا  منزلة عظيمة عن ،األول، ومن أهم الكتب التي ألفها لللللللل رحمه الله لللللللل كتا  السنن

لضللعيفة للُعلماء في بيان األحاديث ا الُعلماء وشللهدوا لمؤلفه بغزارة علمه، بل أصللبح هذا الكتا  مرجعاً 
ها فهو يدل ا  ضلللللللعفوالمعلة والموضللللللوعة مرتبة على األبوا  الفقهية، ُمبينًا فيه علل األحاديث وأسللللللب

 في الفقه والحديث. على عظيم معرفة اإلمام الدارقطني
ن ) ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء فإ :قلال الخطيلب البغلدادي وهو ُيبين مكلانلة اإلملام الدارقطني

كتا  السلللنن الذي صلللنفه يدل على أنه كان ممن اعتنى بالفقه ألنه ال يقدر على جمع ما تضلللمن ذلك 
   (1) الكتا  إال من تقدمت معرفته باالختالف في األحكام(

ننه عرف قدر علمه  ل: )هو أمير المؤمنين في الحديث ومن تأم(2)وقال أبو الطيب الطبري  سللللللللللُ
 (3) بمذاهب الُعلماء(

)له كتابه المشلللهور من أحسلللن المصلللنفات في بابه، لم يسلللبق إلى مثله  :وقال الحافظ ابن كثير
 (4) وال يلحق في شكله إال من استمد من بحره وعمل كعمله(

نن" فقا الدارقطنيبن تيمية السلللللللللللبب في تأليف اإلمام اوبين شللللللللللليخ اإلسلللللللللللالم  ل:) كتابه "السلللللللللللُ
والدارقطني صللللللللنف سللللللللننه ليذكر فيها مرائب السللللللللنن وهو في الغالب ُيبين حال ما رواه وهو من أعلم 

 (0) الناس بذلك (
نن ل ملام اللدارقطني و ا وقلد  عتنوا بله عنلايلًة عظيمة، قال الشللللللللللللليخ ا هتم الُعلملاء في كتلا  السلللللللللللللُ

عيب األرنؤوط نن الدارقطني: )وقد اتجهت عناية أهل الحديث إلى خدمة  (6)شللللللللللللُ في مقدمة تحقيق سللللللللللللُ
 وتأليف الكتب عن مضامينه، من ذلك:  ،هذا الكتا ، وبيان أهميته

                                                 

 .30، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 12الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج  (1)
هو اإلمام العالمة، شللللللليخ اإلسلللللللالم، القاضلللللللي أبو الطيب، طاهر بن عبدالله بن طاهر بن ُعمر، الطبري الشلللللللافعي  (2)

 هل.401فقيه بغداد، توفي سنة 
 .651 – 661/  15ء، انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبال

 .1/35المناوي: فيض القدير،  (3)
 .362هل، ص 1411، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1، ط 11ابن كثير: البداية والنهاية، ج  (4)
 .51هل، ص 1415، المدينة، مكتبة الُغرباء، 1، ط 1ابن تيمية: الرد على البكري، ج  (0)
هو الشلليخ المحدث شلللعيب بن محرم األرنؤوط، ينحدر نسلللبه من أسلللرة ألبانية األصلللل، هاجرت إلى دمشلللق وأسلللتقرت  (6)

 بها.
وقد بلغ ما حققه أو أشلللللللللللللرف على تحقيقه، نيفًا وأربعين ومئتي مجلد من أشلللللللللللللهرها تحقيقه لكتا  " سلللللللللللللير اعالم 

 .النبالء " ل مام الذهبي و " زاد المعاد في هدي خير العباد "
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نن الدارقطني" للحافظ أبي  .1 لمتوفى الغسلللاني الجزائري ا عبد الله "تخريج األحاديث الضلللعاف من سلللُ
 .هل 621سنة 

 هل.116"رجال الدارقطني" للحافظ زين الدين العراقي، المتوفى سنة   .2
نن من الضللللللللعفاء والمتروكين والمجهولين" لمحمد بن   .3 بد ع"من تكلم فيه الدارقطني في كتا  السللللللللُ

 هل.113المتوفى سنة  ،المقدسي الرحمن
 هل.542نة بن يوسف الُمزني، المتوفى س عبد الرحمن"السامعون لسنن الدارقطني" ل  .4
نن" الدارقطني   .0 تخريج الحافظ شللللللللها  الدين أحمد بن  ،كتا  في األحاديث الخماسلللللللليات في "سللللللللُ

 3/206كما في "المجمع المؤسس"  ،هل102المتوفى سنة  ،علي بن حجر العسقالني
"التعليق المغني على سللللللللنن الدارقطني" ألبي الطيب محمد شللللللللمس الحق العظيم آبادي، المتوفى   .6

 .(1)هل. ( 3291سنة 
نن  تراجم رجال الدارقطني في " كتا   الدارقطنيومن الكتب المهمة أيضلللللللللللللًا التي خدمت سلللللللللللللُ

ننه ل: )... ولنزول فقا ،وقد بين في مقدمة كتابه السلللبب في تأليفه ،للشللليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل" سللُ
بعض األسلللللللانيد كأسلللللللانيد الخطيب والبيهقي والحاكم والدارقطني ومن كان في طبقاتهم، فُر  راٍو يبقى 

 .الباحث يبحث عنه أيامًا وُر  راٍو ينتهي بالباحث أال يراه 
ولصللعوبة البحث في رجال المتأخرين، فخدمة لطلبة العلم، فقد ُقمُت للللللللللللللل والحمد لله للللللللللللللل بتراجم 

ة لرجال الحاكم الذين ليسلللوا في "تهذيب التهذيب" وقد يسلللر الله إتمامه ثم طبعه، ثم طلبُت من مختصلللر 
إخواني في الللله البللاحثين أن نترجم رجللال الللدارقطني الللذين ليسلللللللللللللوا من رجللال التهللذيللب وال من رجللال 

 الحاكم الذين ترجمُت لهم.
 (2) والحمد لله الذي أعاننا على إكماله... (

وبين للللللللل رحمه الله للللللللل من خالل كالمه السابق أنه لم ينفرد بتأليف هذا الكتا  بل ساعده بعض 
 الباحثين من طالبه، أشار إليهم في صفحة عنوان الكتا  الداخلية فقال: 

 ساهم في هذا البحث وأتمه
 أحمد بن محمد القدسي                             مقبول بن علي الوجيه

 صالح بن قايد الوادعي                السيامي             لله عبد امحمد بن 
 وقد بين ل رحمه الله ل منهجه في الكتا  فقال: 

للللللللللل فإذا كان الرجل مترجمًا في  النظر إلى رجال إسناد الحديث من"سنن الدارقطني" للللللللللل رحمه الله   .1
"التقريلب" أو في "التهلذيب" أو في "رجال الحاكم في المسلللللللللللللتدرك الذين لم يترجموا في التهذيب" 
نن الللدارقطني" بغير مللا هو مترجم بلله في "التهللذيللب" أو  تجللاوزنللاه إال أن يكون مللذكورًا في"سلللللللللللللُ

                                                 

 .31، تحقيق األرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص 1الدارقطني: الُسنن، ج  (1)
 .2هل، ص 1421، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: تراجم رجال الدارقطني في ُسننه، ط  (2)
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عب ذكورًا بنسلللبته أو ُكنيته ويصلللما مصلللحفًا أو منسلللوبًا إلى مير أبيه أو كان مإ"رجال الحاكم " 
قنا سللللللند حديثه إليه وكتبنا له إحالة إلى "التقريب" أو "رجال  الحصللللللول عليه، فإن كان كذلك سللللللُ

أو بيان مامض وجعلنا ما في الدارقطني عنوانًا لها، هذا وقد  الحاكم " بعد إصللللالح التصللللحيف
نن" على أخطللاٍء كثيرة أثنللاء مرورنللا عليهللا في تللا  بحثنللا، ذكرنللاهللا في آخر الك وقفنلا في "السلللللللللللللُ

 .ولم نقصد تتبعها ،للفائدة
قنا السلللللند من    .2  حتى نصلللللل إليه، وسلللللوق  الدارقطنيإذا لم يكن من رجال "التهذيب" وال الحاكم سلللللُ

السلللند ُيغني عن ذكر الطبقة إذ أن ذكر الطبقة يسلللتلزم اصلللطالحًا خاصلللًا بعد تتبع مشلللايخه وال 
 بالقصد. ما في ذلك من المشقة وقد ال يفي يخفى

ثم تسلللاق له ترجمة مختصلللرة نتحرى فيها اسلللم الراوي ونسلللبته وذكر شللليخه وتلميذه في الدارقطني    .3
للللللللللللل إن تيسر ذلك للللللللللللل من ترجمته في المصادر التي نترجم منها ثم نعرج على الكالم في الراوي 

 ل مثللل هلذا، ونكتفياة إن أمكن وقلّل أن ُنغفلِ جرحلًا أو تعللدياًل مع ذكر القللائلل، وكلذا سلللللللللللللنلة الوفلل
 (1) .بذكر مرجع واحد في الغالب، وقد ال يكون موفيًا بالمقصود، والله المستعان

عتمد عليها ورجع إليها في ا وقد سللرد للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل في مقدمة كتابه أسللماء المصللادر التي 
وهي سلللللللللللللتة وأربعون كتابًا ومرجعًا، وأهم كتاٍ  ومرجٍع في معرفة  همعرفلة رجلال اللدارقطني في سلللللللللللللنن

لللللللللللل رحمه  قال الشيخ مقبل ،رجال الدارقطني في سننه هو كتا  "تاريخ بغداد" ل مام الخطيب البغدادي
)بما أن اإلمام الدارقطني بغدادي فقد كان ُجل مشايخه بغداديين أو نزالء بغداد لذا كان "تاريخ  :الله للللللللل

 .(2) ستفدنا منها(ابغداد" للخطيب ل رحمه الله ل أهم المراجع التي 
وفي بعض المواضع يكتفي لللللل رحمه الله لللللل في ترجمة الراوي وبيان حاله بكالم اإلمام الدارقطني 

 عقب الحديث.
 :مثال ذلك

قال الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل في ترجمة إسماعيل بن أبي ُأمية: )قال الدارقطني للللللل رحمه الله 
 الباقي بن قانع نا عبدالرزاق بن إبراهيم نا إسماعيل بن أبي ُأمية. : ثنا عبد(32ص  3ج )

 (3) قال الدارقطني عقب الحديث: إسماعيل هذا يضع الحديث(
 مثال آخر:

ال )ق :بن عامر بن زرارة عبد الله قال الشللللليخ مقبل لللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللل في ترجمة القاسلللللم بن 
: حدثنا أحمد بن محمد بن سلللللللللللعيد الهمداني ثنا القاسلللللللللللم بن (141ص  2ج) -رحمه الله-الدارقطني 
 بن عامر بن زرارة. عبد الله 

                                                 

 .15المرجع السابق، ص  (1)
 .19المرجع السابق، ص  (2)
 .141المرجع السابق، ص  (3)
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 .(1) والصوا  موقوف(قال الدارقطني ل رحمه الله ل عقب الحديث: رفعه القاسم وليس بقوي 
 :مثال آخر

ج ) قال الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل في ترجمة العالية بنت أنفع: )قال الدارقطني لللللل رحمه الله لللللل 
بن أحملد بن وهيلب اللدمشلللللللللللللقي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد نا محمد بن  عبلد اللله : ثنلا (20ص  3

أخبرني يونس بن أبي إسللللللحاق الهمداني عن ُأمه  عبد الرحمنشللللللُعيب بن شللللللابور أخبرني شلللللليبان بن 
 .العالية بنت أنفع قالت: حججُت أنا وُأم محبة

 .(2) أم محبة والعالية مجهولتان ال ُيحتج بهما( :قال الدارقطني
ولكن ينقل توثيق الدارقطني لجميع رجال اإلسلللللللناد  ،وفي بعض المواضللللللع ال يجد ترجمة للراوي 

 الذي ورد فيه ذلك الراوي.
 :مثال ذلك

مه بن نوفل: )قال الدارقطني للللل رح عبد الله قال الشيخ مقبل لللل رحمه الله لللل في ترجمة محمد بن 
بد عحدثنا أبو سللللعيد اإلصللللطخري الحسللللن بن أحمد من كتابه حدثنا محمد بن  :(315ص  1ج )الله 
 بن نوفل. الله 

   .(3) (رواته كلهم ثقات :وقال الدارقطني عقب الحديث
 .في كتابه "تخريج األحاديث الضعاف من ُسنن الدارقطني" (4)ينقل عن الغسانيوأحيانًا 

 :مثال ذلك
قال الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل في ترجمة جعفر بن محمد بن عيسى العسكري: )قال الدارقطني 

: حدثنا محمد بن علي بن إسلماعيل األُبلي نا جعفر بن محمد بن (113ص  1ج )لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل 
 العسكري.عيسى 

نن الدارقطني" ص  بعد أن سلللللللللاق  33قال الغسللللللللاني في "تخريج األحاديث الضلللللللللعاف من سلللللللللُ
   (0) ال يثبت مرفوعًا وجعفر ليس بالقوي( :الحديث من طريقه

                                                 

 .342المرجع السابق، ص  (1)
 .029المرجع السابق، ص  (2)
 .414المرجع السابق، ص  (3)
هو الجملال الجزائري أبو محملد عبدالله بن يحيى الغسللللللللللللللاني المحدث روى عن أبي الخطا  ابن دحية والسللللللللللللللخاوي  (4)

 هل.612وخلق وكتب الكثير. توفي سنة 
 .356/  0انظر: العكري: شذرات الذهب، 

 .151ص  الوادعي: تراجم رجال الدارقطني، (0)
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صلللللللللللللاحب كتا  "تنقيح التحقيق في  (1)بن عبدالهادياوفي بعض المواضلللللللللللللع ينقلل عن اإلمام 
 أحاديث التعليق" وهو من ُكتب التخريج التي اهتمت بأحاديث األحكام.

 :مثال ذلك
ل  )قال الدارقطني :قال الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل في ترجمة أحمد بن محمد بن نصر األشقر

 األشقر أبو بكر.حدثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن محمد بن نصر  :(101ص  2ج )رحمه الله ل 
نن الدارقطني" إسللللللللناده مظلم  (2)قال صللللللللاحب "التنقيح" :لم نقف عليه وقد قال المعلق على "سللللللللُ

 (3) وبعض رجاله مير مشهورين(
 وفي بعض المواضع ال يجد ترجمة للراوي، ولكن ينبه أن الذي روى عنه ُمتهم بالكذ .

 مثال ذلك:
ال )ق :بن محمد بن الُحسللللين بن عيسللللى قال الشلللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل في ترجمة جعفر

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا جعفر بن محمد بن  :(311ص  1ج )الدارقطني لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل 
 الحسين بن عيسى بن زيد.

 (4) لم نجده والراوي عنه ابن عقدة وهو شيعي ُمتهم(
 مثال آخر:

قال الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل في ترجمة الحسن بن قاسم التمار: )قال الدارقطني للللل رحمه الله ل 
 حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد أخبرني الحسن بن القاسم التمار. :(131ص  2ج )

   (0) لم نجده، وتلميذه ابن عقدة ُمتهم(
ننه تراجم رجال الدارقطني في سُ ورمم كل هذا الجهود التي بذلها الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل في 

 إال أن بعض الرواة لم يقف لهم على ترجمة.
 مثال ذلك:

 (6) )لم نجده( :بن أحمد بن المستورد عبد الله قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل في ترجمة 

                                                 

هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبدالحميد المقدسلللللللللللللي الحنبلي شلللللللللللللمس الدين احد األذكياء. قال عنه الحافظ  (1)
بن حجر: )وقللال الللذهبي في معجملله المختص: الفقيلله البللار  المقرك المجود المحللدث الحللافظ النحوي الحللاذق ذو 

ظًا عالمة ناقدًا حصلللللللل من العلوم ما ال يبلغه الشللللللليوخ الفنون كتب عني واسلللللللتفدت منه وقال ابن كثير: كان حاف
 الكبار، وبر  في الفنون، وكان جباًل في العلل والطرق والرجال، حسن الفهم جدًا، وصحيح الذهن(.

 .332/  3انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، 
 .130هل، ص 1421السلف، ، الرياض، أضواء 1، ط 3ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ج  (2)
 .122الوادعي: تراجم رجال الدارقطني في ُسننه، ص  (3)
 .169المرجع السابق، ص  (4)
 .191المرجع السابق، ص  (0)
 .26المرجع السابق، ص  (6)
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 :مثال آخر
 (1) ()لم نجده :بن إسحاق بن أبي مسلمعبد الله قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل في ترجمة 

 :لللللللللللللل قال الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله ،وهذا ليس مريبًا، وال ينقص من الُجهد المبذول في الكتا 
ئملة الجرح أ هفكم من رجللل ال يعرفلل ،)بقي من الرجلال من لم نقف لهم على تراجم وليس في هللذا مرابللة

على  :(31ص  2ج ) ، فقلد قالمبن أبي حلاتم ُيبيض لكثير من الرجلال اللذين ال يعرفهاوالتعلديلل فهلذا 
أنا قد ذكرنا أسللللللللللامي كثيرة ُمهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشللللللللللتمل الكتا  على كل من روي عنه 

 العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم.
 قول فيه الحفا  ال ُيعرف.وكم من رجل ي   

هذا ضلللر  اسلللتصلللعب علينا كما اسلللتصلللعب على أئمتنا وهناك ضلللر  آخر، لم نعثر لهم  ،نعم
على تراجم للعجز الذي أصللللللللللا  باحثي هذا العصللللللللللر فإنهم قد قصللللللللللروا عن مرتبة الحفظ الذي كان 
 يتحلى بها األئمة المتقدمون، فكم من رجل مشهور عند المتقدمين لم يجد له المعاصرون ترجمة.

نن ا لللدارقطني" مظنللة الغرائللب واألفراد ممللا يجعللل العثور على تراجم بعض ثم إن كتللا  "سلللللللللللللُ
الرجال شللللللللاقًا وتقدم أّنا قد نقف على كالم للدارقطني حول رجل ونجتهد للحصللللللللول على ترجمة له فال 

أو عن  (2)وهلا هو الحلافظ ابن حجر أحيلانلًا ينقُل عن شللللللللللللليخه العراقي ،نجلد، وكفى بكالمله رحمله اللله
 (3) ال يذكر فيها إال ما قاله الدارقطني في ُسننه( ،وٍي الذهبي ترجمة لرا

وعقد للللللللل رحمه الله للللللللل  في آخر الكتا  جداواًل ُيبين فيها األخطاء والتصحيفات في أسماء الرواة 
وقد ظن بعض الباحثين أن الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل نسب هذه  ،(4)الدارقطنيالتي وقعت في ُسنن 

نن المطبوعة إلى اإلمام الدارقطني، فقد قال الدكتور  بن   عبد اللهاألخطلاء التي وقعلت في السللللللللللللللُ
بعض الماخذ، أهمها أنه يعزو جميع األخطاء الواقعة في  (0)ضللللللللللللليف الله الرحيلي: )وعلى الكتا 

نن المطبوعة التي   رقطنيالداكها إلى اإلمام الدارقطني، وهذا ليس بصلللحيح، وماذا على سلللتدر االسلللُ
 (6) (من أخطاء الُنساخ

                                                 

 .25المرجع السابق، ص  (1)
هو عبدالرحيم بن الحسلللللللللين بن عبدالرحيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن الزين أبو الفضلللللللللل الكردي األصلللللللللل الشلللللللللافعي  (2)

المعروف بلالعراقي الحلافظ الكبير لله جملللة من المؤلفللات التي منهلا " تخريج أحلاديللث اإلحيللاء " و" األلفيللة في علم 
 هل.116سنة  الحديث " و نظم منظومة في السيرة النبوية، وميرها، توفي

 .306 – 304/  1انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 
 .21 – 19الوادعي: تراجم رجال الدارقطني، ص  (3)
 .061ل  033المرجع السابق، ص   (4)
 يقصد به كتا  "تراجم رجال الدارقطني في ُسننه" للشيخ مقبل. (0)
 .259هل، ص 1421، 1الُرحيلي: اإلمام أبوالحسن الدارقطني وآثاره العلمية، ط  (6)
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الدكتور  )وفيما ذكر :قال الباحث ناي  المنصللللوري في رده على كالم الدكتور الرحيلي السللللابق
ص عبارة وهاك ن ،للللللل وفقه الله للللللل نظر بين، فإن عبارة شيخنا للللللل رحمه الله للللللل ال تدل على ما ذكره البت ة

نن" و"تصللللويب أخطاء الجزء الثاني من  ،الشلللليخ من آخر كتابه "تصللللويب أخطاء الجزء األول من السللللُ
نن" نن" و "تصللللللويب أخطاء الجزء الرابع من السللللللُ نن" و "تصللللللويب أخطاء الجزء الثالث من السللللللُ  .السللللللُ

بارات إلى ب في هذه العوهذه عبارات واضحات في رد ما فهمه الدكتور لللللللللل وفقه الله لللللللللل فالشيخ لم ينس
... إلخ أي تصلللللويب األخطاء الواقعة .الدارقطني أي خطأ وإنما قال: تصلللللويب أخطاء الجزء كذا وكذا

ر .. إذا ُذك:.وفي مقدمة الكتا  ما ُيرشللللللللد إلى ذلك فإن فيها ما نصللللللللهُ  ،من الطباعة، أو من الُنسللللللللاخ
نن" بغير ما هو مترجم به أو مصللللللللّحفًا فتتضللللللللمن اإلحالة إصللللللللالح التصللللللللحيف قدر  الرجل في "السللللللللُ

 (1) .. إلخ والله المستعان(.اإلمكان
وقد أتم أحد طال  الشيخ للللل رحمه الله للللل بعض النقص الذي وقع في الكتا  وهو الباحث ناي  

)وفي  :، فقد قال في مقدمة كتابه(2)المنصللللللللللللوري في كتابه " الدليل الُمغني لشللللللللللللليوخ اإلمام الدارقطني"
هذه الُعجالة ُأنبه للللللللل بمشيئة الله تعالى للللللللل على بعض ما قد يكون تتميمًا لكتا  شيخنا، أو تبيينًا لما قد 

ماد من قدر الكتا  وال كاتبه، قال الشلللللللليخ ح وتنقصللللللللاً  تزهيداً يكون ُمغلقًا أو مامضللللللللًا فيه، وليس هذا 
أهل العلم، ال يدل على أنه ليس األنصلللاري لللللللللللللللل رحمه الله تعالى لللللللللللللللل كون العالم ُيتعقب في علمه من 

 .(3) ...(وقفات منها: ذا الكتا  الفذ عدة بعالم. فأقول مستعينًا بالله عز وجل: إن لي مع ه
 ثم ذكر ل حفظه الله ل أربع وقفات هي:

 في ذكر تراجم سقطت من الكتا  وهي قليلة وليست كثيرة. :الوقفة األولى
 .ثم ذكر أربعة تراجم

 وقد وفقني الله في الوقوف عليها. ،في ذكر تراجم فات الوقوف عليها :الوقفة الثان ة
 .وقد ذكر حفظه الله اثني عشر راوياً 

في ذكر مللا وقع في الكتللا  وحقلله أن يحول إلى الكتللا  اآلخر "رجللال الحللاكم"  :الوقفية الثييالثيية
 ارقطني"كتا  الحاكم وليس كذلك فحقه أن يحول إلى "تراجم رجال الدأو ظن أنه أحد رجال 

 راويين فقه. -حفظه الله -وذكر
: في ذكر ما وقع في الكتا  من عدِّ بعض الرواة شلللللللللللليوخًا للدار قطني وليسللللللللللللوا الوقفة الرابعة

 .كذلك
عتذر الباحث للشلللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل بقوله: )وإنما منشللللأ ذلك التصللللحيف والتحري  ا و 

نن" فإنها مليئة بذلك، ولم يكن كتا  الحافظ "إتحاف المهرة"  الواقعين في النسللللللللخة المطبوعة من "السللللللللُ
                                                 

 .25المنصوري: الدليل المغني لشيوخ اإلمام أبي الحسن الدارقطني، ص  (1)
وقد قدم وأثنى على هذا الكتا  جماعة من المشلللللايخ المتخصلللللصلللللين في الحديث وهم الشللللليخ أبو الحسلللللن السلللللليماني  (2)

 ُحميد والدكتور حسن األهدل.والدكتور سعد ال
 .21المرجع السابق، ص (3)
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ن إالذي عالج كثيرًا من هذه التصلللللللللللحيفات موجودًا لدى شللللللللللليخنا حين كتابة "تراجم رجال الدارقطني" و 
 ،كان بعضلله قد يكون مطبوعًا إال أنه لم يصللل إلى الشلليخ حتى يتسللنى له النظر فيه إلصللالح ما تقدم

 .(والله أعلم
 .(1) راويين فقه -رحمه الله  -ثم ذكر 

                                                 

 .31 – 21المرجع السابق، ص  (1)
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 المطلب الثالث
 كتاب نشر الصح فة في ذكر الصح و 

 من أقوال أئمة الجرح والتعدي  في أدي حن فة
مقبل لللللل رحمه الله لللللل لبيان حال أبي حنيفة النعمان بن ثابت للللللل رحمه الله هذا الكتا  ألفه الشيخ 

طقى التيمي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة. ،ل  وهو النعمان بن ثابت بن ُزوة
 يقال: إنه من أبناء الفرس.

 ولد سنة ثمانين، في حياة صغار الصحابة.
 .(1)له حرف عن أحٍد منهمورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت 

في مقدمة كتابه سلللللللللللللبب تأليفه لهذا الكتا  فقال: )وقد  -رحمه الله  –الشللللللللللللليخ مقبل  وقد ذكر
 عتبرا و  ،ومنهم من مال فيلله ،خللاض النللاس في شلللللللللللللللأن أبي حنيفللة فمنهم من جرح، ومنهم من عللدل

ون فيه كما يفعل ويقدح ،بل يشلللللللللللللنعون على من تكلم فيه ،المتكلمين فيه مخطئين، بل ال يكتفون بذلك
 بعض جهلة الحنفية.

عيب"مشلللكل اآلثار" للطحاوي ب ومر  بي وأنا ُأطالع في  تحقيق شلللعيب األرنؤوط، التشلللنيع من شلللُ
على الشلللللللليخ ناصللللللللر الدين األلباني ألنه ُيضلللللللللعف أبا حنيفة وكأنه ما ضللللللللعف أبا حنيفة إال الشللللللللليخ 

 .األلباني حفظه الله
بد عراجع "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل " للشلللللللللللليخ بل عند الحنفية ما هو أعظم ف

المعلمي نجد أن الكوثري قد طعن في ُعلماء اإلسلللللالم سلللللابقهم والحقهم من أجل أن طعنوا في  الرحمن
أبي حنيفة، فرأيُت أن أجمع ما صللللللللح لي باألسللللللللانيد الصلللللللللحيحة من ُكتب أئمة الحديث في جرح أبي 

 .(2) حنيفة(
بي أوتميز هذا الكتا  كما أشار للللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل في كالمه السابق بأنه نقل كالم الُعلماء في 

 حيحة وقال في خاتمة الكتا : )فقد جمعت في هذه الرسالة أقوال أئمة الجرح باألسانيد الص حنيفة

                                                 

 .11/454انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء،  (1)
 .4هل، ص 1411، اليمن، دار الحديث بدماج، 1الوادعي: نشر الصحيفة، ط  (2)



 026 

 .(2)((1)والتعديل ملتزمًا الصحة إلى صاحب القول في أبي حنيفة
   نقل عنهم هم أئمة أعالم عاصروا أبا حنيفة وجالسوه وعرفوا حاله.وهؤالء العلماء الذين 

أقوال المجرحين والمعللللدلين ثم  الواحللللد منهم وجرت عللللادة المؤلفين في هللللذا البللللا  أن يجمع 
يرجح بينهما، ولكن القارك لكتا  الشيخ مقبل للللللللللل رحمه الله للللللللللل يجد أنه اكتفى بنقل أقوال الُعلماء الذين 

دل وه، وبين في مقلدملة كتلابله السلللللللللللللبب في ذلك فقال: )ولم أُعرج على جرحوا أبلا حنيفلة ف قه دون من علق
ن ملللا أن يكونوا مإأقوال المعللدلين ألنهم إمللا أن يكونوا ممن ال يعتللد بكالمهم أئمللة الجرح والتعللديلللل، و 

ن جرى بن المبلارك وم عبلد اللله ملا أن يكونوا من األئملة كسلللللللللللللفيلان الثوري وكإو  ،الغالة في أبي حنيفلة
 (3) مجراهما، ولكنه قد رجع وتبرك مما حصل منه من الثناء، وحذر من أبي حنيفة بل طعن فيه(

 ،أن كثيرًا من الُعلماء لم يصلللللللرحوا بالطعن في أبي حنيفة والناظر في كتب التراجم والرجال يجد
ي فقال: )وبما أن الحنفية لهم سللللللطة القضلللللاء ف السلللللبب في ذلك –رحمه الله  –وقد بين الشللللليخ مقبل 

كثير من األزمنة تجد كثيرًا من أهل العلم ال يسلللللللللللتطيعون أن يصلللللللللللرحوا بالطعن في أبي حنيفة، فذلكم 
رح م الطعن في أبي حنيفة، فابن أبي حاتم يصللللللللللتالبيهقي في "مناقب الشللللللللللافعي" ينقل عن ابن أبي حا

 .  (4)ال أبو فالن، وال يصرح بأبي حنيفةبأبي حنيفة والبيهقي ينقل عنه ويقول: ق
في ترجمة أبي حنيفة: فقيه مشلللللللللللللهور، فهذه حيدة  (0)في "التقريب" يقول وذلكم الحافظ ابن حجر

من الحافظ، فهو لم ينبه على هذا االصللللللللللللطالح في المقدمة وهذا الحكم الذي حكم على أبي حنيفة ال 
 (6) (ُيفيد جرحًا وال تعديال

                                                 

وفي ذلك رد على من زعم ضللللللللللعف تلك الروايات أو أنها صللللللللللدرت من ُأناس ال علم لهم بمكانة أبي حنيفة ومنزلته،  (1)
: -بعد أن نقل أقوال الُعلماء في الثناء على أبي حنيفة  -منهم الدكتور سلمان العودة لللللللللللل حفظه الله لللللللللللل حيث قال 
، فهي أقوال ُمط رحة، ال أصلللللللل لها، أو كلمات خرجت )وأما مايرويه بعضلللللللهم ويروِّجه من األقاويل المجانبة لذلك

في سللللللاعة ما  عن صللللللاحبها التحري واألناة، وحقها أن ال تجاوز ذلك المقعد، ال أن تنقل وتشللللللهر وُيبنى عليها 
 األحكام والظنون... (.

  .11هل، ص 1433، الرياض، اإلسالم اليوم، 1انظر العودة: مع األئمة، ط 
 .395يفة، الوادعي: نشر الصح (2)
 .4المرجع السابق، ص  (3)
قلال اإلملام البيهقي أخبرنلا أبو عبلدالرحمن: محملد بن الُحسللللللللللللللين السلللللللللللللللمي، أخبرني علي بن محملد بن ُعمر، الفقيه  (4)

بالري، أخبرنا عبدالرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن سللللللللللللعيد األيلي، قال: سللللللللللللمعُت الشلللللللللللللافعي، 
 ع الكتب أدل على عوار قوله من )أبي فالن(.يقول: ما أعلم أحدًا وض

 .164، القاهرة، مكتب دار التراث، ص 1البيهقي: مناقب الشافعي، ج 
 .114ابن حجر: التقريب، ص  (0)
 .6- 0الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (6)
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منها الكالم في الغلو وموقف الشر   ،مقدمات مهمة تمهد لموضو  الكتا  وذكر لللللل رحمه الله لللللل
منله، وتحريم التقليلد في اللدين، وذم الجلدل والخصلللللللللللللوملات في اللدين، وأدللة الجرح، إلى مير ذللك من 

 .المقدمات الهامة التي يحتاج إليها كل طالب ِعلم
عبد ب ولكن صدرهم بمن يسمى ،المعجمثم ذكر لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل المتكلمين في أبي حنيفة على ترتيب 

عبد و الله  عبدالرحمن، وقد تقدم بيان سللبب تقديم الشللليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل لمن اسلللمه  فعبد الله
 (1) .الرحمن

وذكر لللللللللل رحمه الله لللللللللل سبعة وسبعين عالمًا تكلموا في أبي حنيفة، وترجم لكل واحد منهم ترجمة 
)ثم إني رأيُت أن ُأترجم للطاعنين في أبي حنيفة ليعلم أنهم أئمة  :مختصلللللللللللرة، وبين سلللللللللللبب ذلك، فقال

وطعن المتأخر إما أن  ،اإلسللللالم وإن منهم من عاصللللر أبا حنيفة ومنهم من تأخر زمنه عن أبي حنيفة
وإملا أن يكون قلد نظر في أحلاديلث أبي حنيفة  ،بي حنيفلةأليكون اقتلدى بلأولئلك األئملة المعلاصلللللللللللللرين 

 .(2) فوجدها مناكير إال اليسير منها، وإما أن يكون األمرين(
 ويمكن للباحث أن يقسم هذه النقوالت التي نقلها الشيخ مقبل ل رحمه الله ل إلى قسمين:

 : أقوال الُعلماء في جرح أبي حنيفة من جهة الرواية.القسم األول
 أقوال الُعلماء في جرح أبي حنيفة من جهة الديانة.: القسم الثاني

وقد ذكر الشيخ مقبل لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل في القسم األول نقوالت لكثير من الُعلماء طعنوا في أبي 
: (2456ص  5ج ))قال ابن عدي لللل رحمه الله لللل  :قال لللل رحمه الله لللل ،حنيفة من جهة الرواية وضعفوه

ي أبي حنيفللة جمللاعللة من الُعلمللاء ألن إمللام البصلللللللللللللرة أيو  سلللللللللللللمعللت ابن أبي داود يقول: الوقيعللة ف
ن المبارك وقد ب عبد الله السللللختياني وقد تكلم فيه، وإمام الشللللام األوزاعي وقد تكلم فيه، وإمام ُخراسللللان 
 تكلم فيه، فالوقيعة فيه إجما  من الُعلماء في جميع اآلفاق أو كما قال.ا هل 

سلللمعت أحمد بن علي البادا يقول قال لي  :(440ص  13ج )قال الخطيب للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل 
أبوبكر بن شلللللاذان قال لي أبو بكر بن أبي داود: جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسلللللون 

   (4) (أخطأ ل أوقال مله ل في نصفها (3)حديثا
 :(431ص  13ج )وقال في موضع آخر: )قال الخطيب ل رحمه الله ل 

                                                 

 .112انظر: ص  (1)
 .130الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (2)
وقلال ابن حبان عن أبي حنيفة: )لم يكن الحديث صللللللللللللللناعته، حدث بمائة وثالثين حديثًا مسللللللللللللللانيد ما له حديث في  (3)

الُدنيا ميرها أخطأ منها بمائة وعشلللللرين حديثًا إما أن يكون أقلب إسلللللناده أو مير متنه من حيث ال يعلم فلما ملب 
 خطأه على صوابه استحق ترك االحتجاج به في األخبار(.

 .  63/  3: ابن حبان: المجروحين، انظر
 .135 – 136الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (4)
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حجلاج بن حمزة: قلال أنلا عبلدان بن عثمان قال سلللللللللللللمعُت ابن المبارك وقلال ابن أبي حلاتم: ثنلا 
   (1) يقول: كان أبو حنيفة مسكينًا في الحديث(

   :(214ص  1ج )بن أحمد ل رحمه الله ل  عبد الله )قال  :وقال أيضاً 
صلللللللللللللحبللت ابن المبللارك في  :حلدثني محملد بن أبي عتللا  األعين نللا إبراهيم بن شلللللللللللللمللاس قللال

 .السفينة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة
   (2) قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يومًا( :قال

ألبي حنيفة فقال:)قال  (3)بن علي الفالس وونقل الشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل تضللعيف عمر 
   :(401ص  13ج )الخطيب 

أخبرنا ابن الفضللللللللل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا سللللللللهل بن أحمد الواسللللللللطي حدثنا أبو 
ر  ضلللللللللللللطقلال: وأبو حنيفلة النعملان بن ثابت صلللللللللللللاحب الرأي ليس بالحافظ محفص عمرو بن علي 

 .(4) هوى(الحديث، واهي الحديث وصاحب 
   :(11ص  1ج )وقال أيضًا: )قال اإلمام البخاري ل رحمه الله ل في "التاريخ الكبير" 

نعملان بن ثلابلت أبو حنيفلة الكوفي مولى لبني تيم اللله بن ثعلبلة، روى عنله عباد بن العوام وابن 
 نالمبارك وُهشللللللليم ووكيع ومسلللللللللم بن خالد وأبو معاوية والمقري كان ُمرجئًا، سللللللللكتوا عنه وعن رأيه وع

   (0) حديثه، قال أبو نعيم مات أبو حنيفة سنة خمسين ومائة(
، ونقل )سكتوا عنه(قول اإلمام البخاري للللل رحمه الله للللل  وقد بين الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل معنى

   .(6)أقوال الُعلماء في بيان أنها أدنى المنازل عند الُبخاري وأرداها
 :قال الشيخ مقبل لللللللل رحمه الله لللللللل ،اإلمام الدارقطنيوممن جرح أبا حنيفة لللللللل رحمه الله لللللللل أيضًا 
من كان له  ) في بعض طرق حديث :(323ص  1ج ))وقال الدارقطني للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل في "الُسنن" 

 .(5)لم يسنده إال أبو حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان( ( إمام فقراءة اإلمام له قراءة
عن أبي حنيفة وإثبات أنه من الثقات واسللللللللللللتدل وقد حاول بعض الباحثين المعاصللللللللللللرين الدفا  

 على ذلك بدليلين:
 ن وثق أبا حنيفة ل رحمه الله ل أن هناك من المحدثين م :األولالدل   

                                                 

 .144 – 143المرجع السابق، ص  (1)
 .140المرجع السابق، ص  (2)
 هل.249هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفالس الحافظ اإلمام المجود الناقد، أبو حفص، توفي سنة  (3)

 .452 – 451/  11انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 
 .309الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (4)
 .354المرجع السابق، ص  (0)
 .356ل  350انظر: المرجع السابق، ص  (6)
 .305المرجع السابق، ص  (5)
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             : ( 1)لُعقيليل" الضلللللللللللللعفاء الكبير " قلال الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي في تعليقه على كتا  
 )فصل في توثيق أبي حنيفة وجودة حفظه.

ألئمة بالثناء كلمات ا اتفقلتأملا ورعله وزهلده وتقواه وعلدالتله فلأمر ال يرتلا  فيله مرتلا  قلد  :قللتُ 
 عليه في هذا البا .

وأمللا كونلله ثقللة في الحللديللث وعللداًل في الروايللة، فقللد ذكر في التهللذيللب، قللال محمللد بن سلللللللللللللعللد 
 وال يحللدث بمللا ال كللان أبو حنيفللة ثقللة ال يحللدث إال بمللا يحفظلله :سلللللللللللللمعللت ابن معين يقول :العوني
 .يحفظ

               هل  .وقلللال صلللللللللللللللالح بن محملللد األسلللللللللللللللدي عن ابن معين، كلللان أبو حنيفلللة ثقلللة في الحلللديلللث ا
 (2) ( (1ج  301ص)

ونقل كذلك توثيق شللللللعبة بن الحجاج وعلي بن المديني وإسللللللرائيل بن يونس ألبي حنيفة ثم قال: 
وشلللللللعبة أول من تكلم في الرجال، وابن معين إمام الجرح والتعديل وكذا ابن المديني، وإسلللللللرائيل  :)قلتُ 

بن يونس إملام حلافظ ُحجلة من أوعيلة العلم أثبلت النلاس في إسلللللللللللللحلاق احتج بله الجماعة فكفى بهؤالء 
   (3) وبحفظ أبي حنيفة شاهدين( ،موثقين

   :وقفتان قلعجيهذه النقوالت التي نقلها الدكتور مع  وللباحث
أن القاعدة عند ُعلماء الحديث أن الجرح المفسلللللللر الصلللللللادر من عالم بأسللللللللبا   :الوقفة األولى

 الجرح ال يعارض به التعديل.
 )في تعارض الجرح والتعديل في راٍو واحد. :قال اإلمام السخاوي 

دد الطرفان في العستوى اجمهور الُعلماء للللللللل أيضًا للللللللل "الجرح" على التعديل مطلقا،  :أي (وقدموا)
 .إنه الصحيح :قال ابن الصالح ،أم ال

بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا  ،وكلذا صلللللللللللللححه األصلللللللللللللوليون، كالفخر، واآلمدي
 استوى العددان، وصنيع ابن الصالح مشعر بذلك.

بن عسلللللللللللللاكر: أجمع أهلل العلم على تقلديم قول من جرح راويًا على قول من اوعليله ُيحملل قول 
 .(4)حكاية االتفاق بالتساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين واقتضت ،لهعد  

                                                 

هو اإلمام الحافظ الناقد، أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسلللللللللللللى بن حماد، العقيلي الحجازي، مصلللللللللللللنف   " كتا   (1)
 هل.322الضعفاء "، توفي سنة 

 .231 – 236/  10انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 
 .250ل  254، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 1، ط 4العقيلي: الضعفاء الكبير، ج  (2)
 .250/  4المرجع السابق،  (3)
 وقد تقدم بيان أن الذين جرحوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى سبعة وسبعون عالمًا. (4)
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والعللة في ذللك أن الجلارح مخبر عن أمر بلاطني قلد علمه، ويصلللللللللللللدق المعدل،  :قلال الخطيلب
فمعه  لم تعلمه من اختبار أمره، يعني: قلد علملُت من حلالله الظلاهر ملا علمته، وتفردُت بعلمٍ  :ويقول لله
 .(1) زيادة علم(

أن أملب الذين اسللللللتدل بهم الباحث على تعديل أبي حنيفة ثبت عنهم باألسللللللانيد  :الوقفة الثان ة
 الصحيحة تجريحه.

ص  1ج )بن أحمد للللللللل رحمه الله للللللللل في السنة  عبد الله )قال  :قال الشيخ مقبل للللللللل رحمه الله للللللللل
حدثني محمد بن أبي عتا  األعُين ثنا منصللللللللللور بن سلللللللللللمة الخزاعي قال سللللللللللمعت حماد بن  :(211

 .(2) سلمة يلعن أبا حنيفة وكان شعبة يلعن أبا حنيفة(
   :(401ص  13ج ))قال الخطيب  :وقال أيضاً 

أخبرنلللا ابن رزق أخبرنلللا هبلللة اللللله بن محملللد بن حبش الفراء حلللدثنلللا محملللد بن عثملللان بن أبي 
 هل .كان ُيضعف في الحديث ا :سمعُت يحيى بن معين ل وسئل عن أبي حنيفة ل فقالشيبة قال 

فقال: وكان  (69ص  14ج )هبة الله بن محمد بن حبش أبو الحسلللللللللللين الفراء ترجمه الخطيب 
 هل المراد. .ا .ثقة

 (2ص  14ج )محمد بن عثمان بن أبي شللللليبة أبو جعفر العبسلللللي الكوفي مترجم في "السللللللير" 
.. إلى أن قال: وجمع وصللللنف له تاريخ كبير ولم ُيرزق حضللللًا، بل .قال الذهبي اإلمام الحافظ المسللللند

 .ثقة :نالوا منه وكان من أوعية العلم وقال صالح جزرة
 .(3) منه (المراد هل  .ا .لم أر له حديثًا منكرا فأذكره :وقال ابن عدي

 ؟ابن معين ألبي حنيفة وتوثيقه له قال قائل وكيف الجمع بين تجريحفإن 
)أبو زكرياء يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل صح عنه  :قال الشليخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل

ئل عنه، فقال هو  :توثيقه وصللللللللح عنه الطعن فيه، والذي يظهر لي أنه يفسللللللللر كالمه بكالمه، فقد سللللللللُ
وقد جرحه كما سللللللللللليأتي في ترجمته بالسلللللللللللند الصلللللللللللحيح، فجرحه له من أجل رأيه  ،أنبل من أن يكذ 

   (4) وتخليطه في الحديث، وتوثيقه من أجل أنه ال يكذ (
)الحقيقة أن رأي ابن معين كان مضطربًا في اإلمام، فهو  :وقال الشيخ األلباني للللللللل رحمه الله للللللللل

ة الرجال" ل فيما يرويه ابن محرز عنه في "معرفتارة يوثقه وتارة يضلللللللللللللعفه كما في هذا النقل، وتارة يقو 
أبو حنيفللة عنللدنللا من  :كللان أبو حنيفلله ال بللأس بلله، وكللان ال يكللذ ، وقللال مرة أخرى  :(1/  6/  1 )

 أهل الصدق، ولم ُيتهم بالكذ .

                                                 

 .119 - 111/ 2السخاوي: فتح المغيث،  (1)
 .303الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (2)
 .391 – 319المرجع السابق، ص  (3)
 .0 – 4المرجع السابق، ص  (4)
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ومما ال شللللللك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصللللللدق، ولكن ذلك ال يكفي لُيحتج بحديثه حتى 
الضلللللللللللبه والحفظ، وذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله، بل ثبت فيه العكس بشللللللللللللهادة من ينظم إليه 

 .(1) ذكرنا من األئمة، وهم القوم ال يضل من أخذ بشهاداتهم واتبع أقوالهم(
بل من أفقه الناس، شلللللللللللللهد له ُعلماء عصلللللللللللللره  ،أن اإلملام أبا حنيفة من الفقهاء :الثانياليدل ي  

 فهذا متضمن لتزكيته وتوثيقه. ،بذلك
المعطي أمين قلعجي في تعليقه على كتا  "الضللللللللللعفاء الكبير" للعقيلي: )فإذا  قال الدكتور عبد

قد عترفوا بكونه مجتهدًا من أئمة المسللللللللللللللمين، فا عترف المحلدثون بكون اإلملام أبي حنيفلة أفقه الناس و ا 
 التزموا كونه حافظًا ل حاديث متقنًا فيها.

نن هم أصلللللللحا  الحديث، والمطلعون عليه كاألئمة المجتهدين )قال الخطابي:  وأصلللللللحا  السلللللللُ
   .(وهم الذين يفهمون ما تضمنته الُسنن من األحكام

   (2) ..(.ودل كالم الخطابي على أن المجتهد البد أن يكون صاحب ُسنة مطلعًا عليها
 مع هذا الكالم وقفتان: وللباحث

ي ف: أنله قلد يكون العلالم معروفلًا في الفقه ُيشلللللللللللللار إليه بالبنان، ولكنه ضلللللللللللللعيف الوقفية األولى
الحديث من جهة الحفظ، وقد ضلللللللللللعف كثير من المحدثين جماعة من الفقهاء، قال الشللللللللللليخ األلباني ل 

)فكم من فقيه وقاٍض وصللالح تكلم فيهم أئمة الحديث من قبل حفظهم وسللوء ضللبطهم،  :رحمه الله للللللللللللللل
تبر ذللك طعنللًا في دينهم وعلدالتهم، كمللا ال يخفى ذللك على المشلللللللللللللتغلين بتراجم الرواة، ومع ذللك لم ُيع

ليمان الفقيه وشللللريك بن  عبد الرحمنوذلك مثل محمد بن  بد عبن أبي ليلى القاضللللي وحماد بن أبي سللللُ
 .(3) القاضي وعب اد بن كثير وميرهم(الله 

يوجد من الُعلماء من تكلم في فقه أبي حنيفة والسلللللبب في ذلك قلة بضلللللاعة أبي  :الوقفة الثان ة
 حنيفة في الحديث.

بن أبي حاتم للللل رحمه الله للللل في مقدمة "الجرح  عبد الرحمن)قال  :قال الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل
حمد م بن عبدالحكم قال سللللمعت الشللللافعي قال لي عبد الله حدثنا محمد بن :(12ص  1ج )والتعديل" 
على  :أيهما أعلم بالقرآن صللللللللللاحبنا أو صللللللللللاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس، قلتُ  :بن الحسللللللللللن

بكم صللللللاح :فأنشللللللدك الله من أعلم بالقرآن صللللللاحبنا أو صللللللاحبكم ؟ قال :قلتُ  ،نعم :اإلنصللللللاف ؟ قال
أنشللدك الله ف :قلتُ  .اللهم صللاحبكم :فمن أعلم بالسللنة ؟ صللاحبنا أو صللاحبكم ؟ قال :قلتُ  ،يعني مالكاً 

فلم يبقق إال  :قلتُ  ،صللللللللاحبكم :؟ صللللللللاحبنا أو صللللللللاحبكم ؟ قال من أعلم بأقاويل أصللللللللحا  محمد 

                                                 

 .660/  1األلباني: الضعيفة،  (1)
 .251ل  4/269العقيلي: الضعفاء الكبير،  (2)
 .  666/  1األلباني: الضعيفة،  (3)
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 (القياس، والقياس ال يكون إال على هذه األشللللياء فمن لم يعرف األصللللول فعلى أي شلللليء يقيس ؟ !! 
(1). 

 .(2)حنيفة"بن أبي شيبة في مصنفه كتابًا أسماه كتا  " الرد على أبي اوعقد اإلمام 
 بن أبي شيبة وهي عبارة عناجميع اآلثار التي أوردها للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل وقد حقق الشيخ مقبل 

 .(3)مائة وخمسة وعشرين مسألة خالف فيها أبو حنيفة األثر
أما القسلللللللللم الثاني الذي هو أقوال الُعلماء في جرح أبي حنيفة من جهة الديانة، فأثناء القراءة في 

ت ألبي وجه اتهاماتطعون و  كتا  "نشلللللللللللر الصلللللللللللحيفة" وجدُت أربعة فيأبي حنيفة  أقوال الُعلماء في
 حنيفة من جهة الديانة وهي: 

 .(0)4أنه يقول بقول المرجئة :الطعن األول
 .(6) أنه يقول بخلق القرآن :الطعن الثاني
 .  (1)5أنه كان جهمياً  :الطعن الثالث
 (9) أي الخروج على األئمة. ،أنه كان يرى السيف :الطعن الرابع

بلإجابات يطول المقام  االتهلاملاتوقلد دافع جملاعلة من الُعلملاء عن أبي حنيفلة وأجلابوا عن هلذه 
 ، وهي خارجة عن موضو  البحث.(11)بذكرها

وخالصة هذا المطلب أن الشيخ مقبل للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل لم ينفرد برد رواية أبي حنيفة، بل سبقه 
             بسلللللللللللللبب كالمه  -رحمه الله  -الشللللللللللللليخ مقبل ومحدثون، وقد طعن بعض المعاصلللللللللللللرين في ُعلملاء 
عبد مام فقد طعنوا في اإل في كل زمان ومكان حنيفلة، وهذا ليس بغريب فهو حال المتعصلللللللللللللبين بلأبي

                                                 

 .369الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (1)
 .14هل، ص 1425، جدة، دار القبلة، 1، ط 14ابن أبي شيبة: المصنف، ج  (2)
 .311 - 231الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (3)
من الرجاء أو من اإلرجاء وهو التأخير، ذلك أن اإليمان عندهم هو االعتقاد بالقلب دون اإلقرار باللسللللللللللللللان  المرجئة: (4)

والعمل بالجوارح، فهم يؤخرون العمل عن مسللللللمى اإليمان، فيقولون: ال يضللللللر مع اإليمان معصللللللية، كما ال تنفع 
 1/213انظر: مقاالت اإلسللللللالميين ل شللللللعري  مع الكفر طاعة، وأجمعوا على أنه ال يدخل النار إال الكفار فقه.

 .99 – 95ر في الدين ل سفراييني ص، التبصي234 -
 .355و  354و  362المرجع السابق، ص  (0)
 .345المرجع السابق، ص  (6)
الجهمية: أتبا  الجهم بن صللللللللللللفوان القائل بالجبر، وإنكار األسللللللللللللماء والصللللللللللللفات، وأن اإليمان هو المعرفة فقه، وأن  (5)

 .211، الفرق بين الفرق للبغدادي ص( 1/331انظر: مقاالت اإلسالميين ل شعري ) الجنة والنار تفنيان.
 .304المرجع السابق، ص  (1)
 .392و  319المرجع السابق، ص  (9)
ودافع عنهللا الللدكتور محمللد بن عبللد الرحمن  –رحملله الللله  –ومن أوسللللللللللللللع من تكلم على عقيللدة اإلمللام أبي حنيفللة  (11)

 الخميس في كتابه " أصول الدين عند اإلمام أبي حنيفة " وقد طبعته دار الصميعي في السعودية.
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والخطيب البغدادي بسلللبب هذه القضلللية، قال ذهبي  ،والدارقطني ،ابن حبان، و (1)بن اإلمام أحمد  الله 
المعلمي في رده على الكوثري: )فإني وقفت على كتا  "تأنيب الخطيب"  عبد الرحمنالعصلللللر الشللللليخ 

ل سللللللللللتاذ العالمة محمد زاهد الكوثري، الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في 
في الغض من أبي حنيفللة،  د" من الروايللات عن المللاضلللللللللللللينترجمللة اإلمللام أبي حنيفللة من "تللاريخ بغللدا

سلللللللللللللتلاذ تعلدى ملا يوافقله عليله أهلل العلم من توقير أبي حنيفة وُحسلللللللللللللن الذ  عنه إلى ما ال فرأيلت األ
يرضلللللللللاه عالم متثبت من المغالطات المضلللللللللادة ل مانة العلمية، ومن التخليه في القواعد، والطعن في 

حتى تناول بعض أفاضلللللللللل الصلللللللللحابة والتابعين واألئمة مالكًا والشلللللللللافعي وأحمد  ،أئمة السلللللللللنة ونقلتها
 ،ة السللللللللللفيةوالعيب للعقيد ،صلللللللللحيحة ثابتة ألحاديثوأضلللللللللرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته والرد 
 .(2) ..(.فأساء في ذلك جدًا حتى إلى اإلمام أبي حنيفة نفسه

"نشييا الييي يي  كر اكا الييي يق ال أقمال أ م   –رحمه الله  -والعجيب أن كتاب الشييي   

هـيييييييي د ولا تعد طباأته ااة أ ا  د 1111الجاح والتعديل كر أبر حنيي  " ُطبع ااة واحدة سيين  

طبعت طبعات كثياة كر حياته وبعد  –رحمه الله  –وهذا ألى غيا العادة د كإن أغلب كتب الشييي  

 وكاته د كما هم السبب كر الك ؟ 

أن يكمن السيييبب اا أهارل الكتاب ال ٍيييج ة كبياة د واا أحدهه ال ل  ة  –جزم وال أ –ُربما 

كبيا كر األوسيياط الدأمي  والعلمي  د وانمسييا طلب  العلا ذها الك ذلى اادح وقادح د واشيينع وامتنع 

ال أددة ال العُلماء والم بيل أال يخاج الكتاب كضيي م ال أن  –رحمه الله  –د وقد نمصييق الشييي  

 باأته د ونيي   أولئك العُلماء لها حظ ال النظا والك ألسباب كثياة انها : يُعيد ط

م  –رحمه الله  –.   انتشار اذهب أبر حنيي   1  .انتشارام واسعا

قال ابل  لدون : )وأاا أبم حنيي  كملدل اليمم أهل العااق واسيييلم  الهند واليييييل د واا وراء النها 

 . (3) وب د العجا كلها(

                                                 

هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل، اإلمام، الحافظ، الناقد، محدث بغداد، أبو عبدالرحمن ابن شللللللللللللليخ  (1)
 هل.291الشيباني المروزي، ثم البغدادي، توفي سنة  العصر أبي عبدالله الذهلي

 .023 – 016/  13انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 
هللللللللللللللللللللللللللللل، ص 1416، الرياض، مكتبة المعارف، 2، ط 1الُمعلمي: التنكيلل بملا في تلأنيب الكوثري من األباطيل، ج  (2)

 ل.15
 .119/  2مقدمة ابن خلدون ،    (3)
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الدكتمر ُأما األشيييما : )وقد اكل العثمانيمن للمذهب كر اختلأل األق ار التر حكممها د وال وقال 

يزال ذلى اليمم هم المذهب السا د كر العااق د وسمريا د ولبنان د والباكستان د والهند د واك انستان 

 . (1) د وتاكيا د وألبانيا د والبلمان د والممقاز د والييل(

ال المذاهب المعتباة أند العُلماء د له أصييمله وقماأدل د  –رحمه الله  –يي  .  أن اذهب أبر حن 2

د انها ألماء اشييهمد  (2)ولا ينياد أبم حنيي  بمٍيع المذهب بل شيياركه أربعمن رج م ال أصيي ابه

د وزكا بل          (4)د والماٍييييير أبر يمسيييييأل (3)لها بالعلا واليمه كاإلاام ا مد بل ال سيييييل الشييييييبانر 

 . (0)ل الهذي

وغياها كثياد وكان ي ضييا اجالسييه ا دهمن د قال الشييي  المعلمر : )كان أندل كر حلمته 

 . (6) جماأ  ال المكثايل كر ال ديث كمسعا وحبان واندل ...(

.   أن ااويات اإلاام أبر حنيي  كر كتب السين  قليل  كهم لي  ال المكثايل د وسبب الك أنه لا   3

الشي  المعلمر : )وقل  األحاديث الماوي  أنه ال تدل ألى قل  اا أندل يتيد  للاواي  د قال 

    (5) د الك أنه لا يتيدَّ للاواي  ... (

 –كر زااننا كثيا كما تمدم د وانها اتعيييييييب  له  –رحمه الله  –.   أن أتبيا  اإلاام أبر حنيي    1

م لعالا ال العلم –كما يمجد كر سا ا المذاهب   اء كيه ام ألبر حنيي  قد يمنعهاكإاا قاأوا كتابا

                                                 

 .111دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ، ص المدخل إلى    (1)
 المرجع السابق.   (2)
قال عنه اإلمام الذهبي : )محمد بن حسن ابن فرقد ، العالمة ، فقيه العراق ، أبو عبدالله الشيباني ، الكوفي ،    (3)

 صاحب أبي حنيفة ... وكان مع تبحره في الفقه يضر  بذكائه المثل( .
 . 130 – 134/  9سير أعالم الُنبالء ، 

قال عنه اإلمام الذهبي : )القاضي أبو يوسف هو اإلمام المجتهد العالمة المحدث ، قاضي القضاة أبو يوسف    (4)
 ، يعقو  بن إبراهيم بن حبيب ... حدث عن أبي حنيفة ولزمه وتفقه به ، وهو أنبل تالمذته ، وأعلمهم(.

 .036 – 030/  1سير أعالم الُنبالء ، 
قللال عنلله اإلمللام الللذهبي : )زفر بن الهللذيللل ، الفقيلله المجتهللد الربللاني ، العالمللة ... هو من بحور الفقلله ، وأذكيللاء    (0)

الوقلت ، تفقله بلأبي حنيفلة ، وهو أكبر تالملذتله ، وكلان ممن جمع بين العلم والعملل ، وكان يدري الحديث ويتقنه( 
. 

 . 39 – 31/  1سير أعالم الُنبالء ، 
 .06األنوار الكاشفة ، ص    (6)
 المرجع السابق .   (5)
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اليك ال قبمل ال   ال الييك العييالا كر األامر األ ا  كيلامر العمييدة وال ييدييث وغياهيا د 

ولهيذا قيال اإلايام اليذهبر كر اميدا  كتابه "ايزان اإلأتدال" : )ال أاكا كر كتابر ال األ م  

 يمس د اثييل أبر حنيييي المتبمأيل كر الياو  أحييدام لج لتها كر اإلسيييييي م وأظمتها كر الن

)....(1) . 

وال ال ألمه كمد بينُت  –رحمه الله  –وهذل األسييباب التر اكاتها ال تنمم ال جهد شيييخنا 

الك بمٍيييمح وج ء لي  كيه  ياء د وذنما هر وجه  نظا ت تمل الييييماب والخ ل د غيا 

 ولسا ا ألماء المسلميل . –رحمهما الله  –الله لإلاام أبر حنيي  ولشيخنا امبل 

 

 

 
 

  

                                                 

 . 2/  1ميزان االعتدال ،    (1)
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  :الثاني الفصل

 الحديث علم في  الوادعي مقبل الشيخ منهج

 وفيه أربعة مباحث:

 .المبحث الأول: منهج الشيخ مقبل الوادعي في تصحيح الأحاديث

 .المبحث الثاني: منهج الشيخ مقبل الوادعي في تحسين الحديث

 .في تضعيف الحديثالمبحث الثالث: منهج الشيخ مقبل الوادعي 

 .المبحث الرابع: منهج الشيخ مقبل الوادعي في الجرح والتعديل

  :الأول المبحث

 الحديث تصحيح في الوادعي مقبل الشيخ منهج

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: الحديث الصحيح عند المحدثين ومنهجهم فيه

 .ومنهجه فيهالمطلب الثاني: الحديث الصحيح عند الشيخ مقبل الوادعي 

 .المطلب الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين المنهجين
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 المطلب األول
 الحديث الصح و عند المحدث ن ومنهجهم ف ه

م ُعلماء الحديث الحديثق إلى ثالثة أقسام  :قال الحافظ العراقي في ألفيته ،قس 
نن     وأهللللللل هللللللذا الشلللللللللللللللللللأن قسلللللللللللللموا السلللللللللللللُ

 

 

 ( 1)إلللى صللللللللللللللحلليللح وضللللللللللللللعلليللف وحسللللللللللللللن
 

وقال شلللليخ اإلسللللالم ابن تيمية: )وأما قسللللمُة الحديث إلى صللللحيح وحسللللن وضللللعيف فهذا أول  
 .(2) من ُعرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي ولم ُتعرف هذه القسمة عن أحٍد قبله(

                            قديم)وُقدم السلللللللللللتحقاقه الت :ويبدأون بالحديث الصللللللللللحيح ألنه أعلى رتبة ومنزلة قال السلللللللللللخاوي 
 .(3) ُرتبًة ووضعًا (
 .الُعلماء بتعري  الحديث الصحيح لغًة واصطالحاً  اعتنىوقد 

 :الحديث الصح و لغةا 
              )الصللللللللحة ذها  السللللللللقم، والبراءة من كل عيب :(0)وقال األزهري  (4)ضللللللللد المكسللللللللور والسللللللللقيم 

 .(6) ورقيةب(
 الحديث الصح و إصطالحاا:

اإلمام ابن الصللالح: )أما الحديث الصللحيح: فهو الحديث المسللند الذي يتصللل إسللناده بنقل  قال
 .(5) العدل الضابه عن العدل الضابه إلى منتهاه وال يكون شاذًا وال ُمعلاًل(

 ستنبه الُعلماء من هذا التعري  شروط الحديث الصحيح وهي:اوقد 
 اتصال السند.   .1
 .العدالة   .2
 الضبه.   .3
 السالمة من الشذوذ.   .4

                                                 

 .93العراقي: ألفية الحديث، ص  (1)
 .23هل، ص 1426، مصر، دار الوفاء، 3، ط 11ابن تيمية: مجمو  الفتاوى، ج  (2)
 .23/  1السخاوي: فتح المغيث،  (3)
 .015، بيروت،    دار صادر، ص 1، ط 2. وانظر:ابن منظور: لسان العر ، ج 23/  1المرجع السابق،  (4)
 هو العالمة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة األزهري الهروي اللغوي الشافعي. (0)

 هل.351كان رأسًا في اللغة والفقه، توفي سنة 
 .315 – 310/  16انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 

 .261م، ص 2111، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1، ط 3األزهري: تهذيب اللغة، ج  (6)
 .12 – 11ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (5)
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 .(1) السالمة من العلة   .0
 ،لوعدالة الناق ،اتصللال السلللند :وهي ،عن هذه الشللروط: )ثالثة ثبوتية (2)قال اإلمام الصللنعاني 

فهذه الخمسلللللة هي المعتبرة في حقيقة الصلللللحيح  ،عدم الشلللللذوذ والعلة :هما ،وقيدان عدميان ،وضلللللبطه
 .(3) عند المحدثين(

 :الشروط سأتحدث عنها واحدًا واحدًا فأقول مستعينًا باللهوألهمية هذه 
 .اتصال السند :أولا 

 ماهو السند ؟ وهل هناك فرق بين السند واإلسناد؟ 
              أي أسللللللللماء  ،الطريقة الموصلللللللللة إلى المتن :: )السللللللللند(4)قال الشلللللللليخ العالمة المحدث التهانوي 

 رواته مرتبة.
 (0) حكاية طريق المتن ( :واإلسناد

             هو اإلخبللار عن  :يفقللال البللدر بن جمللاعللة والطيب :)وأمللا السلللللللللللللنللد :وقللال اإلمللام السللللللللللللليوطي
 .طريق المتن
وهو ما ارتفع وعال من سللللللللفح الجبل، ألن المسللللللللند  ،: وأخذه إما من السللللللللند(6)بن جماعة اقال 

)فالن سللللللللللللند( أي معتمد، فسللللللللللللمي اإلخبار عن طريق المتن سللللللللللللندًا،  :أو من قولهم .يرفعه إلى قائله
 العتماد الحفا  في صحة الحديث وضعفه عليه(.

وهما  :)قال الطيبي :قال السللليوطي ،ويرى جماعة من المحدثين أنه ال فرق بين السلللند واإلسلللناد
 متقاربان في معنى اعتماد الحفا  في صحة الحديث وضعفه عليهما.

                                                 

 .31هل، ص 1410، الرياض، المعارف، 5الطحان: تيسير مصطلح الحديث، ط  (1)
هو محمد بن إسللللللللماعيل بن صللللللللالح بن محمد بن علي بن حفظ الدين الكحالني ثم الصللللللللنعاني المعروف باألمير،  (2)

وينتهي نسلللبه إلى الحسلللن بن علي بن أبي طالب، اإلمام الكبير المجتهد المطلق صلللاحب التصلللانيف التي منها " 
 هل.1112يد، وميرها كثير، توفي سنة سبل السالم " و " العدة " جعلها حاشية على شرح العمدة البن دقيق الع

 .139 – 133/  2انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 
 .23، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 1، ط 1الصنعاني: توضيح األفكار، ج  (3)
، ققال الشلللللللللللللليخ عبدالفتاح أبو مدة في مقدمة تحقيقه لكتا  " قواعد في علوم الحديث " للتهانوي: )هو العالمة المحق (4)

والبحاثة المدقق، الثبت الحجة، المفسلللللللر المحدث، الفقيه األصلللللللولي البار  األريب، ظفر أحمد بن لطيف العثماني 
هلللللللللللللللللل، بدار آبائه بقر  دار العلوم في ديوبند، أعظم مراكز العلم 1311من ربيع األول سللللنة  13التهانوي ولد في 
 في البالد الهندية(.

 .26هل، ص 1392، بيروت، دار القلم، 3التهانوي: قواعد في علوم الحديث، ط  (0)
هو قاضلللللي القضلللللاة شللللليخ اإلسلللللالم بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سلللللعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشلللللافعي،  (6)

 هل.533توفي سنة 
 .116 – 110/  6انظر: العكري، شذرات الذهب، 
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 .(1) المحدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد ( :بن جماعةاوقال 
أن كل راٍو من رواته قد أخذه مباشلللرة عمن فوقه من أول السلللند إلى  :وأما اتصلللال السلللند فمعناه

 (2) منتهاه.
ما سللللللللم اسلللللللناده من سلللللللقوط فيه، بحيث يكون كل راٍو من  :بن حجر: )المتصللللللللاقال الحافظ 

 .(3) رجاله سمع ذلك المروي من شيخه(
، والمللدلس (4) وخرج بهللذا الشلللللللللللللرط كللل حللديللث مير متصللللللللللللللل كللالمنقطع والمعضللللللللللللللل والمعلق

 .(0)والمرسل
وشلللللرط اتصلللللال السلللللند إنما وجد في عصلللللر التابعين وما بعدهم، وأما في عصلللللر الصلللللحابة لم 

مباشلللللرًة أو سللللللمعه من  –  -يكونوا يشلللللترطون ذلك ألن الصلللللحابي إما أن يكون سللللللمعه من النبي 
 .(6) صحابي آخر

حدثنا محمد بن الصللباح حدثنا إسللماعيل بن زكرياء عن عاصللم  :هقال اإلمام مسلللم في صللحيح
نا رجالكم سلللللموا ل وا)لم يكونوا يسلللللألون عن اإلسلللللناد فلما وقعت الفتنة قال :األحول عن ابن سللللليرين قال

 .(5) فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم وينظر إلى أهل البد  فال يؤخذ حديثهم(
)أما الصلللللللللحابة فال  فرق بين إسلللللللللنادهم  :في شلللللللللرحه ألثر ابن سللللللللليرين (1)اإلمام القرطبي قال

كما أوضللللللللحناه في األصللللللللول، وكل من خالف في  ،وإرسللللللللالهم: إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق
 قبول مراسيل مير الصحابة وافق على قبول مراسيل الصحابة.

فتنة قتل   -لم والله أع -سللللللللموا لنا رجالكم، هذه الفتنة يعني بها  :فلما وقعت الفتنة قالوا :وقوله
فإنهم  ،-رضللللللي الله عنهما  –وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية  ،-رضللللللي الله عنه  –عثمان 

 .كفروهما حتى استحلوا الدماء واألموال
                                                 

 .51هل، ص 1431، السعودية، دار ابن الجوزي، 1، ط 1ج  السيوطي: تدريب الراوي، (1)
 .31الطحان: تيسير مصطلح الحديث، ص  (2)
 .04ابن حجر: نزهة النظر، ص  (3)
قال السللللخاوي عن هذا الشللللرط: ) وبه خرج المنقطع والمرسللللل بقسللللميه والمعضللللل، اآلتي تعريفها في محالها والمعلق  (4)

ري، ألن تعاليقه المجزومة المسلللللتجمعة بالشلللللروط فيمن بعد المعل ق عنه الصلللللادر ممن لم يشلللللترط الصلللللحة كالبخا
 لها ُحكم االتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا (. 

 .1/24انظر: السخاوي: فتح المغيث، 
 .114/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (0)
 .12هل، ص 1425، السعودية، دار بن الجوزي، 1العوني: شرح الموقظة للذهبي، ط  (6)
 (.25(، برقم )0أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، با : بيان أن اإلسناد من الدين ) (5)
هو أبو العباس القرطبي أحمد بن ُعمر بن إبراهيم األنصللللللللللللاري المالكي المحدث، كان من كبار األئمة، توفي سللللللللللللنة  (1)

 هل.606
 .254/  0انظر: العكري: شذرات الذهب، 
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اقللًا قطعللاً  :فيعني بلذلللك والللله أعلم خبللارهم أ واختلطللت ،أن قتلللة عثمللان والخوارج لمللا كللانوا فسللللللللللللللّ
وعن أخبلللار ميرهم ممن ليس منهم  ،وجلللب أن ُيبحلللث عن أخبلللارهم فُترد   ،بلللأخبلللار من لم يكن منهم

 (1) ثم يجري الُحكم في ميرهم من أهل البد  كذلك( ،فُتقبل
 :طرق معرفة التصال

 :)ُيعرف االتصال بين الراوي وشيخه بعدة طرٍق وهي :قال الشيخ أبو الحسن الُسليماني
 .التصريح   .1
 الترجيح.   .2
 االستنباط.   .3

   :أمرين بأحدفإنه ُيدرك  ،فأما ثبوت االتصال بطريقة التصريح
ن أو رواية فال ،إن فالنًا سللمع من فالن :التنصلليص من عارف بهذا الشللأن كأن يقول إمام   .أ

 عن فالن متصلة أو نحو ذلك.
 ثابت إليه بالسما  من شيخه. في إسناد .   التصريح من الراوي 

   :وأما ثبوت االتصال بطريقة الترجيح
          مقدم )المثبت :فهنلا يقال ،فكلأن ُيختلف في سلللللللللللللملا  الراوي من شللللللللللللليخله، ملا بين مثبلت ونلاٍف 

 .(على النافي
   :فله صورتان ،وأما ثبوت االتصال بطريقة االستنباط

 .ويكون اللقاء ُممكناً  ،أن ُيدرك الراوي شيخه إدراكًا بيناً    .أ
أن يحكم أحد األئمة باتصلللللللال رواية راٍو عن  :ومن صلللللللور ثبوت االتصلللللللال بطريقة االسلللللللتنباط   . 

و أفمن سللللمع من األكبر  ،مسللللتداًل بأنه قد سللللمع من فالن األكبر، أو أنه قديم الموت ،شلللليخ له
ط وهذا فر  عن االسلللتنبا ،أو متأخر الوفاة ،فمن با  أولى أن يسلللمع من الصلللغير ،قديم الموت
 .(2)(والله أعلم ،وهو مقبول ما لم ُيصرح أحٌد بعدم سماعه ،من اإلمام

 العدالة. :ثان اا 

                                                 

 – 122هللللللللللللللل، ص 1415، دمشلق، دار بن كثير، 1، ط 1القرطبي: الُمفهم لما ُأشلكل من تلخيص كتا  مسللم، ج  (1)
123. 

 41 – 36هلللللللللللللللللل، ص 1426، الرياض، دار الكيان، 1ني: الجواهر السللللليمانية شلللرح المنظومة البيقونية، ط السلللليما (2)
 بتصرف.
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:)العلللداللللة هي الركن األكبر في ( 1)قلللال ابن الملقن ،وهلللذا الشلللللللللللللرط يعتبر من أهم الشلللللللللللللروط
 .(2)الرواية(

   :العدالة لغةا 
           أي رضللللللللًا ومققةنقٌع في الشللللللللهادة ومنه  ،فهو عدلالعدالة مصللللللللدر عقُدل يقال عدل عدالًة وعدولًة 

   :قول كثير
 وبلللللللايلللعلللللللت لللليلللللللى فلللي اللللخلللالء وللللم يلللكلللن

                     

 

 شللللللللللللللللهللللوٌد علللللللللى للللليلللللللللى علللللللدوٌل مللللقلللللللانللللع
 

ويقال رجل عدل ورجالن عدل ورجال عدل وامرأة عدل ونسللللللللوة عدل كل ذلك على معنى رجال 
ُيثنى وال ُيجمع وال يؤنللث، فلإن رأيتله مجموعللًا أو مثنى أو مؤنثللًا ذوو علدٍل ونسلللللللللللللوٌة ذوات عللدل فهو ال 

 فعلى أنه قد ُأجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر.
عدل في األمر فهو عادل وتعديل الشلللللللليء  :وأما العدل الذي ضللللللللد الجور، فهو مصللللللللدر قولك

يظهر من وتعديل الشلللللاهد نسلللللبته إلى العدالة ف ،قومته فاسلللللتقام :يقال عدله تعدياًل فاعتدل، أي ،تقويمه
ه والقناعة بالشلللللللخص على أن الرجل إلى العدالة التي هي الرضلللللللاخالل ما تقدم أن التعديل هو نسلللللللبة 

 .(3) صالح للشهادة وتزكيته
 تعريف العدالة اصطالحاا:

)أجمع جملاهير أئمة الحديث والفقه على أنه ُيشلللللللللللللترط فيمن يحتج  :قلال اإلملام ابن الصلللللللللللللالح
المًا من أسللبا  سلل ،عاقالً  ،بالغاً  ،وتفصلليله أن يكون مسلللماً  .ضللابطًا لما يرويه ،بروايته أن يكون عدالً 

 .(4) ة(ءم المرو الفسق وخوار 
 ،ةءتحملللله على مالزمللة التقوى والمرو  ة)والمراد بللالعلللدل: من للله ملكلل :وقللال الحللافظ ابن حجر

 .(0) أو فسق أو بدعة( كاألعمال السيئة من شر  اجتنا والمراد بالتقوى 
ا ذكره )تفسللللللللير العدالة بم :فقال ،وقد تعقب اإلمام الصللللللللنعاني تعري  الحافظ ابن حجر للعدالة

الحافظ تطابقت عليه ُكتب األصللللللللول وإن حذف البعض قيد االبتدا  إال أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة إلى 
ليس معناها لغًة وال أتى عن  ة.. والحلاصلللللللللللللل أن تفسلللللللللللللير العلدالة بالملك.وهلذا ليس معنلاهلا لغلةً آخره 

ْ ﴿الشللار  حرٌف واحد بما يفيدها والله تعالى قال في الشللهود  اا ُِ ِه شِِۡ
َ
لٖ  ذََايۡ  َاُ ِۡ  [2 :]الطالق ﴾َمِنُم ۡ  َع

                                                 

هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله السللللراج المصللللري الشللللافعي المعروف بابن الملقن من أكابر العلماء  (1)
ث م بفوائلد عملدة األحكلام " و " التلذكرة في علوم الحلديبلالحلديلث والفقله، لله الكثير من المؤلفلات التي منهلا " االعال
 هل.114" و " التوضيح لشرح الجامع الصحيح " وميرها، توفي سنة 

 .05/  0و الزركلي: األعالم،  011 – 011/  1انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 
 .96هل، ص 1413، السعودية، دار فواز للنشر، 1ابن الملقن: المقنع في علوم الحديث، ط  (2)
 .11/431ابن منظور: لسان العر ،  (3)
 .114ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (4)
 .03ابن حجر: نزهة النظر، ص  (0)
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ۡونَ  ِمَنَن﴿ آ ِ  مِنَ   َۡرضَِ َِ َه ُ وهو كالتفسللير للعدل والمرضللي من تسللكن النفس إلى خبره [ 212 :البقرة] ﴾ٱلشَِ
... فالعدل [29 :النسللللللللاء] ﴾ ََراٖض  َعن  َِجََٰر ً ﴿ويرضلللللللى به القلب وال يضلللللللطر  من خبره ويرتا  ومنه 
 .من اطمئن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه 

وأما القول بأنه من له هذه الملكة التي هي كيفية راسلللللللخة تصلللللللدر عنها األفعال بسلللللللهولة يمتنع 
بها عن اقتراف كل فرد من أفراد الكبائر وصللللللغائر الخسللللللة كسلللللللرقة لقمة والتطفيف بحبة تمرة والرذائل 

ق حفي العللدالللة ال يتم إال في  تشللللللللللللللديللدالجللائزة كللالبول في الطرقللات وأكللل مير السلللللللللللللوقي فيلله فهللذا 
.. ومن طلالع تراجم الرواة علم ذللك وأنه ليس العدل إال من .المعصلللللللللللللومين وأفراد من ُخلص المؤمنين

 .(1)(.. .قار  وسدد وملب خيره شره
)وقد قال الشللللللافعي في العدالة قواًل اسللللللتحسللللللنه كثير من العقالء من  :(2)وقال اإلمام ابن الوزير

ذنللب لم نجللد عللداًل ولو كللان كللل ذنللب ال يمنع من العللدالللة لم نجللد  بعللده قللال لو كللان العللدل من لم يللُ
 مجروحًا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل. انتهى

لغة فسللللروا العدل بنقيض الجور وليس الجور عبارة عن قلُت: وهذا قول حسللللن ويؤيده أن أهل ال
راسللللللخة توجب إتيان كل معصللللللية وال الجائر لغًة كل من يأتي معصللللللية بل من ملب جوره على  ةملك
 (3).. ( .عدله

في بيان            لللللللللللللللل (4)ومما يدل لقول اإلمامين السلللابقين قول اإلمام الشلللافعي لللللللللللللللل وهو حجة في اللغة
: )وليس للعلدل عالملة تفرق بينله وبين مير العلدل في بلدنله وال لفظله وإنملا عالملة صلللللللللللللدقه بما العلدل

يختبر من حلالله في نفسللللللللللللله فلإذا كلان األمللب من أمره ظلاهر الخير ُقبل وإن كان فيه تقصلللللللللللللير عن 
 (0)بعض أمره ألنه ال يعرى أحٌد رأينا من الذنو ( 

                                                 

 .01-03ص  هل،1415، الرياض، دار العاصمة، 1الصنعاني: ثمرات النظر في علم األثر، ط  (1)
هو اإلمام الكبير المجتهد المطلق محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضللللى بن المفضللللل بن المنصللللور، وينتهي نسللللبه  (2)

 إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال عنه اإلمام الشللللوكاني: )فصللللاحب الترجمة ممن يقصللللر القلم عن التعري  بحاله وكيف يمكن شللللرح حال من 

أئمة المذاهب األربعة فمن بعدهم من األئمة المجتهدين في اجتهاداتهم ويضلللللللللايق أئمة األشلللللللللعرية والمعتزلة يزاحم 
في مقلاالتهم ويتكلم في الحلديلث بكالم أئمتله المعتبرين مع إحلاطتله بحفظ ملاللب المتون ومعرفلة رجال األسللللللللللللللانيد 

في لنقلية على حد يقصللللللر عنه الوصللللللف...(. وتو شللللللخصللللللًا وحااًل وزمانًا ومكانًا وتبحره في جميع العلوم العقلية وا
 هل.141سنة  –رحمه الله  –

 .93 – 11/  2انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 
 .53هل، ص 1415، لبنان، دار الجيل، 2، ط 1الوزير: العواصم من القواصم، ج  (3)
قال الدكتور سلللللمان العودة: )عد الُعلماء قول الشللللافعي ونطقه ُحجة في اللغة، وشللللهد له بذلك األئمة الفحول،كثعلب،  (4)

 والمبرِّد، وأبي منصور األزهري، وابن هشام.(
 .133انظر: العودة: مع األئمة، ص   
 .493الشافعي: الرسالة، بدون ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ص  (0)
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ابن حجر في تعري  العللدالللة فيلله نظر وليس مللا ذكره الحللافظ  فظهر من خالل هللذه النقول أن
 .ويظهر ذلك جليًا من خالل النظر في كتب الرجال ،عليه العمل عند ُعلماء الجرح والتعديل

فالجوا   ،.. إلخ.إن الُعلملاء تتلابعوا على تعري  العلداللة بلأنله ملكله تحمله على :فلإن قلال قلائلل
)وهذا بحث لغوي ال يقلد فيه أهل األصلللللول وإن تطابقوا  :على ذلك ما ذكره اإلمام الصلللللنعاني فإنه قال

 .(1)اآلخر من مير نظر(عليه عليه فهو مما يقوله األول ثم يتابعه 
 ك ف تعرف العدالة ؟

 تعرف عدالة الراوي بإحدى طريقتين: 
 .الشهرة والش وع :ىاألول

)والللدليللل على ذلللك أن العلم  :قللال اإلمللام الخطيللب البغللدادي ،وهللذه أقوى طرق إثبللات العللدالللة
أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذ   ،واشلللللللللللتهار عدالتهما ،بظهور سلللللللللللترهما
علم أن وبالرجو  إلى النفوس يُ ،وأمراض داعية لهما  إلى وصلللللللللللللفه بغير صلللللللللللللفته ،والمحاباة في تعديله

 .(2) بذلك ما قلناه( أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما فصح من حاله ظهور ذلك
ام تاج قال اإلم ،فال يلتفت إلى جرح من جرحه ،والعلم واإلمامة ،فمن اشللللللللللللتهر بالحفظ والعدالة

: )من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكان هناك قرينة دالة (3)الدين السلللللللللللبكي
العدالة وإال ونعمل فيه بعلى سللللللللللبب جرحه من تعصللللللللللب مذهبي أو ميره فإنا ال نلتفت إلى الجرح فيه 

 الفلو فتحنلا هلذا البلا  وأخلذنلا تقلديم الجرح على إطالقه لما سللللللللللللللم لنا أحٌد من األئمة إذ ما من إمام إ
 .(4)(وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون 

حال  ) أن يشلللللللللللللتهر :في بيان هذه الطريقة التي تعرف بها العدالة وقلال اللدكتور هملام سلللللللللللللعيد
الراوي بالعدالة والتقوى بين الناس حتى ال يغيب ذلك عن جمهور اأُلمة فإذا ذكر سللللللللعيد بن المسلللللللليب 
ومالك بن أنس والحسلللن البصلللري فإن أسلللمائهم مقترنة بالعدالة والور  وال يعني هذا القول بعدالة هؤالء 

 (0)وال ُحجة (  إجماعًا فقد يشذ من يطعن فيهم من األقران ولكن من مير دليل

                                                 

 .61اني: ثمرات النظر، ص الصنع (1)
 .15انظر: الخطيب: الكفاية، ص  (2)
هو عبد الوها  بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السلللللللللبكي تاج الدين، صلللللللللنف تصلللللللللانيف كثيرة منها شلللللللللرح  (3)

مختصللللر ابن الحاجب، وشلللللرح منهاج البيضللللاوي، وعمل الفوائد المشلللللتبه على األشلللللباه والنظائر والطبقات الكبرى 
طى والصلللللللغرى. قال الشلللللللوكاني: )ورزق السلللللللعادة في تصلللللللانيفه وكان ذا بالمة وطالقة جيد البديهة طلق والوسللللللل

 اللسان حسن النظم والنثر(.
 .411/  1انظر: الشوكاني: البدر الطالع، 

 .9هل، ص 14113، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، 2، ط 2السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج  (4)
 .91هل، ص 1411، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية، 1همام سعيد: الفكر المنهجي عند المحدثين، ط  (0)
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 تزك ة علماء الجرح والتعدي  للراوي. :ةالثان 
تنصللللللللللللليص المعللدلين على  :: )وتثبللت العللدالللة بللأمور منهللا(1)قلال اإلمللام أبو الحسلللللللللللللن التبريزي 

 .(2)وكذا ُحكم الحاكم بالعدالة (  ،عدالته
                فال نحتاج إلى ،إن األصلللللللللللللل في المسللللللللللللللمين العلداللة حتى يثبت خالف ذلك :وقلد يقول قلائلل

 ؟تزكية المعدلين
 :)وال تثبت العدالة بُحكم البراءة األصللللللللللية، فال يقال :فالجوا  هو ما قاله الدكتور همام سلللللللللعيد

  حقوقًا وتنشللل ،ألن الرواية تثبت ُحكمًا شلللرعياً  ،واألصلللل في المسللللم العدالة ،األصلللل أن الراوي مسللللم
تمللامللًا  ،وإثبلات هلذه األحكلام ال ُيترك لُحكم البراءة األصلللللللللللللليللة ،وتعطي وتمنع ،وواجبلات وتحللل وتحرم

فالشلللللللاهد ال يقبل قوله إال بعد تزكيته وإثبات عدالته ألنه قد يثبت بشلللللللهادته حقًا أو يدفعه(  ،كالشلللللللهادة
(3). 

 رواية جماعة عن الراوي. :الثالث

)وذهب بعضلللهم إلى أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة من الُجلة عن  :قال اإلمام السلللخاوي 
    (4)وجنح إليها ابن القطان(  ،وهذه طريقة البزار في مسنده ،الراوي 

 .الم ط :ثالثاا 

 :تعريف الم ط لغةا 

بقطقُه يضبه :قال ابن منظور  .)الضبه لزوم الشيء وحبسه ضبه عليه وضق
 (0)..( .الضبه لزوم شيء ال يفارقه في كل شيء وضبه الشيء حفظه بالحزم :وقال الليث

 تعريف الم ط اصطالحاا:
 وضبه كتا . ،ضبه صدر :)الضبه ضبطان :قال اإلمام السخاوي 

 .هو الذي ُيثبت ما سمعُه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء :فاألول
 (6)من حين سمع فيه إلى أن يؤدي(  إليههو صونه له عن تطر ق الخلل  :والثاني

                                                 

هو علي بن عبدالله بن أبي الحسللللللللللللللن بن أبي بكر األردبيلي تاج الدين أبو الحسللللللللللللللن التبريزي الشللللللللللللللافعي، قال عنه  (1)
لصللللللللللللالح اختصللللللللللللارًا مفيدًا قال الحافظ ابن حجر: )له على الحاوي حوا  مفيدة واختصللللللللللللر علوم الحديث البن ا

 شيخنا أبو الفضل ابن العراقي كان من خيار الُعلماء دينًا ومروءة فانتفع الناس به...(.
 .53 – 52/  3انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة، 

 .321هل، ص 1429، األردن، الدار األثرية، 1التبريزي: الكافي في علوم الحديث، ط  (2)
 .93نهجي عند المحدثين، ص همام سعيد: الفكر الم (3)
 .165/  2السخاوي: فتح المغيث،  (4)
 .3141/  5ابن منظور: لسان العر ،  (0)
 .24/  1السخاوي: فتح المغيث،  (6)
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 ك ف يتم معرفة ض ط الصدر ؟
 .(1) )إذا شرك أهل الحفظ بالحديث ووافق حديثهم ( :قال اإلمام الشافعي

 :إسللللماعيل بن ُعلية يوماً  )قال لي :ومن شللللواهد ذلك ما جاء عن اإلمام يحيى بن معين أنه قال
 :للُت لللهق :قلال ،وكيف علمُتم ذاك :فقلال لي :أنلت مسلللللللللللللتقيم الحلديلث، قلال :قللتُ  :حلديثي ؟ قلالكيف 

ويحمد  فلم يزل يقول الحمد لله ،الحمدلله :قال: فقال ،فرأيناها مسللللللللتقيمة ،عارضللللللللنا بها أحاديث الناس
   (2)ربه حتى دخل دار بشر بن معروف أو دار أبي البحتري وأنا معه(

قات المعروفين الث ات)وإنملا ُيعرف كون الراوي ضلللللللللللللابطلًا بلأن ُتعتبر رواياته برواي :قلال التبريزي 
ت ر بالضلللللللللللللبه واإلتقان، فإن وافقهم عليها بحيث تكون مخالفته نادرة ُعرف كونه ضلللللللللللللابطًا ثبتًا وإن كثُ 

 .مخالفته عرفنا اختالل ضبطه لم نحتج بحديثه
فإن تفطن  ،لقى عليهنقص، ويُ لمروي أو يُ في اكلمات ويمكن معرفة ضلللللللبطه باالختبار بأن ُيزاد 

 .(3)كما ُفعل بالبخاري(  ،وإال فال ،لذلك ُعلم أنه ضابه متيقظ
 ؟ك ف يتم معرفة ض ط الكتاب
   :ُيعرف ذلك بطرٍق منها

أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين  ،التنصللللللليص من إمام على أن فالنًا صلللللللحيح الكتا   .1
 ونحو ذلك مما يدل على ضبطه لكتابه. ،أو أن كتابه كثير العجم والتنقيه

أن يكون  فال أبالي ،أن ُيصلللللرح الراوي الثقة بضللللللبه كتابه، كأن يقول: إذا كان كتابي معي  .2
 .واآلخر عن شمالي ،فالن من األئمة عن يميني

وي الذي ُيحدث منه مقابل على أصللل شلليخه أو على نسللخة التنصلليص على أن أصللل الرا  .3
 .معتمدة منه

 ،ابهفإن هذا يدُل على ضلللللللللللللبطه لكت ،أن يوافق حلديثله اللذي يرويه من كتابه حديث الثقات  .4
 .(4)ضبه صدر وقد ال يكون  هوقد يكون عند

 السالمة من الشذوذ. :رابعاا 
 :الشذوذ لغةا 

 .هو اإلنفراد
هو ف ،وكذلك كل شللللللللليء منفرد ،نفرد عن أصلللللللللحابهاشلللللللللذ الرجل إذا  :)قال الليث :قال األزهري 

 (0)..( .شاذ
                                                 

 .351الشافعي: الرسالة، ص  (1)
 .39هل، ص 1410، دمشق، مجمع اللغة العربية، 2انظر: ابن معين: معرفة الرجال، ج  (2)
 .325 – 326التبريزي: الكافي في علوم الحديث، ص  (3)
 .66 – 60ذكر هذه الطرق الشيخ أبو الحسن السليماني. انظر: السليماني: الجواهر السليمانية، ص  (4)
 .110/  11األزهري: تهذيب اللغة،  (0)
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 :اصطالحاا الشذوذ 
 :وإليك بعض أقوالهم ،اختلف الُعلماء قديمًا في تعري  الحديث الشاذ وبيان حقيقته

 تعريف اإلمام الشافعي:
أن  إنما الشلللللاذ .)ليس الشلللللاذ من الحديث أن يروي الثقة ما ال يروي ميره :قال اإلمام الشلللللافعي

 (1).يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس(
 :فاشترط اإلمام الشافعي للُحكم على الحديث بالشذوذ شرطين

 أن يكون الراوي ثقة.   .1
 وجود المخالفة.   .2

 .(2)الثقة والمخالفة( :بقيدين د) الشافعي قيد التفر  :قال اإلمام السخاوي 
 ه  يشترط في الشاذ التنافي مع المخالفة ؟

)المنلافلاة ليسلللللللللللللت قيلدًا في المخلالفة التي تكون بين الثقة واألرجح  :قلال اللدكتور حمزة المليبلاري 
ولم ُتعرف من نصلللللللللوص اإلمام الشلللللللللافعي وال ميره من القدماء بل  ،ليكون حديث الثقة شلللللللللاذًا مردوداً 

ويرده الواقع الملموس ألنلله لم ُتعرف المنللافللاة كنقطللة فصللللللللللللللل بين القبول والرد في الشللللللللللللللاذ من خالل 
              مملللارسللللللللللللللللاتهم النقلللديللللة، بلللل وجود القرائن وعللللدمهلللا هو األمر الفللللاصللللللللللللللللل بينهملللا فيمللللا خلللالف فيلللله

 (3) الثقة ميره(
)فهم كثير من طلبة العلم أن المراد بالمخالفة هنا: أن  :وقال الشلللللللللليخ أبو الحسللللللللللن السللللللللللليماني

يروي الراوي روايًة ال يمكن الجمع  بينها وبين رواية من هو أوثق منه، وهذا ليس بسللللللللللديد على طريقة 
مع  ،صلللىحالُحذاق من أهل الحديث والمتتبع لصلللنيعهم يجدهم يطلقون الشلللذوذ على أحاديث ال تكاد تُ 

د زيلادة في اللفظ تحمللل زيللادة في المعنى فعنلل فللالمراد بللالمخللالفلة أي ،إمكلان الجمع على طريقللة الفقهللاء
 (4) لُينظر المحفو  من الشاذ، والله أعلم( ،ذاك ُتحكم القواعد

ومما يؤيد كالم الشللللللليخين أن الُعلماء المتقدمين ردوا زيادات ولم يقبلوها مع أنها ليسلللللللت منافية، 
 أمثلة كثيرة منها: ولهذا

 المثال األول:

                                                 

از الشللللللللللللاذ عندنا ما . وقال الخليلي: )قال الشللللللللللللافعي وجماعة من أهل الحج56ابن الصللللللللللللالح: علوم الحديث، ص  (1)
 يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خالفه زائدًا أو ناقصًا(. 

 .156هل، ص 1419، الرياض، مكتبة الُرشد، 1، ط 1انظر: الخليلي: اإلرشاد في معرفة ُعلماء الحديث، ج   
 .5/  2السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .09هل، ص 1416، بيروت، دار ابن حزم، 1المليباري: الحديث المعلول قواعد وضوابه، ط  (3)
 .46هل، ص 1421، عجمان، مكتبة الفرقان، 2، ط 1السليماني: إتحاف النبيل، ج  (4)
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ليمان التيمي عن قتادة او  (1)( التي رواها مسللللللم في صلللللحيحهفأنصلللللتوازيادة )وإذا قرأ  نفرد بها سلللللُ
)واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله وإذا  :لللللللللل رحمه الله لللللللللل وخالف جميع أصحا  قتادة، قال اإلمام النووي 

نن الكبير عن أبي داود ختلف الحللافظ في صلللللللللللللحتلله، اممللا  ،فللأنصلللللللللللللتواقرأ  فروى البيهقي في السلللللللللللللُ
وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي  ،أن هذه اللفظة ليسلللللللللللت بمحفوظة :السلللللللللللجسلللللللللللتاني

ال أبو علي ق :قال البيهقي ،عبد الله علي النيسلللللللللللللابوري شللللللللللللليخ الحاكم أبي والحافظ أبي  اللدارقطنيو 
لي :الحلافظ تما  واج ،مان التيمي فيها جميع أصلللللللللللللحا  قتادةهلذه اللفظلة مير محفوظلة قد خالف سلللللللللللللُ

له السللليما ولم يروها ُمسلللندة في صلللحيحه وال ،هؤالء الحفا  على تضلللعيفها مقدم على تصلللحيح ُمسللللم
 .(2) أعلم(

نصللللللللللتوا( مع أنها ليسللللللللللت منافية، بل موافقة لقول أفتأمل كيف رد هؤالء الحفا  زيادة )وإذا قرأ ف
ُتوا لَهُ  فَاْسَتِنُعوا الُْنْرآنُ  قُرِئَ  ِإَوذَا﴿ :الله تعالى ُِ نْ

َ
 [. 214] األعراف:  ﴾١١٤ ُرَْحُنونَ  لََعَلَُم ْ  َاأ

ال ؟ فللإن كللانلللت ُمنللافيلللة  أمفللدل هللذا على أن الحفللا  ال ينظرون في الزيلللادة هللل هي منلللافيللة 
 وإن كانت مير منافية ردوها. ،قبلوها

 المثال الثاني:
 روى مسلللللللللم في صللللللللحيحه
 (3)

األعمش عن أبي رزين من طريق علي بن مسللللللللهر قال أخبرنا  
)إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلُيِرقه ثم  :–  -قال رسلللللللول الله   :أبي هريرة قال عنوأبي صلللللللالح 

 .ليغسله سبع مرار(
قال  ،فقد تفرد علي بن مسلللللهر بزيادة )فليرقه( وأصلللللل الحديث في الصلللللحيحين بدون هذه الزيادة

ال حمزة وق ،ال أعلم أحدًا تابع علي بن مسللللللللللللهر على زيادة فليرقه :)قال النسللللللللللللائي :الحافظ ابن حجر
الكنلاني أنهلا مير محفوظلة وقلال ابن عبدالبر لم يذكرها الحفا  من أصلللللللللللللحا  األعمش كأبي معاوية 

عبة  بوجه من الوجوه إال عن علي بن مسلللهر بهذا اإلسلللناد( ال ُتعرف عن النبي  ةبن منداوقال  ،وشلللُ

(4)   
فهلذا المثلال دليلل آخر على أن األئملة المتقلدمين ال ينظرون في الزيلادة هلل هي منلافيلة أم ال ؟  

هذه  (فليرقه)فزيادة )فليرقه( ليسللللت منافية، قال الشلللليخ أبو الحسللللن السللللليماني: )والُعلماء ضللللعفوا كلمة 
   (0) مع أنه ال يغسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب إال بإراقة ما فيه(

                                                 

 (.914(، برقم )16صحيح مسلم، كتا  الصالة، با : التشهد في الصالة ) (1)
 .4/123النووي: شرح مسلم،  (2)
 (.646(، برقم )25صحيح مسلم، كتا  الطهارة، با : حكم ولوغ الكلب ) (3)
 .250/  1ابن حجر: فتح الباري،  (4)
 .113/  1السليماني: إتحاف النبيل،  (0)



 048 

فالُعلماء ينظرون إلى  ،ليسلللللللللللت ُهناك قاعدة مضلللللللللللطردة في قبول الزيادة أو ردها فالخالصلللللللللللة
المنقول عن أئمللة )و  :القرائن التي تحف هللذه الزيللادة فيقبلونهللا تللارة ويردونهللا تللارة، قللال الحللافظ بن حجر

 ،ويحيى بن معين ،وأحملللد بن حنبلللل ،ويحيى القطلللان ،بن مهلللدي عبلللد الرحمنالحلللديلللث المتقلللدمين ك
بار الترجيح اعت ،وميرهم الدارقطنيو  ،والنسللللللللللللائي ،وأبي حاتم ،وأبي زرعة ،والبخاري  ،وعلي بن المديني

 .(1) فيما يتعلق بالزيادة وميرها، وال ُيعرف عن أحٍد منهم إطالق قبول الزيادة(
وبين الحافظ ابن حجر هذه المرجحات فقال: )فحاصللللللللللل كالم هؤالء األئمة أن الزيادة إنما ُتقبل 

فلإن كلانوا أكثر عددًا منه أو كان  ،ممن يكون حلافظلًا متقنلًا حيلث يسلللللللللللللتوي مع من زاد عليهم في ذللك
فيهم من هو أحفظ منه أو كان مير حافظ ولو كان في األصلللللللللللل صلللللللللللدوقًا، فإن زيادته ال ُتقبل. وهذا 

 (2) ( .والله أعلم مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق
 :الخل ليتعريف اإلمام 

الشلللاذ ما ليس له إال إسلللناد واحد يشلللذ بذلك شللليخ ثقة  :قال الخليلي: )والذي عليه حفا  الحديث
 .(3) وما كان عن ثقة يتوقف فيه( ،كان أو مير ثقة فمتروك ال ُيقبل

 ما المقصود بالتفرد عند الخل لي ؟
)كالم الخليلي في تفرد الشلللللليوخ، والشلللللليوخ في اصللللللطالح أهل هذا العلم  :بن رجباقال الحافظ 

 عبارة عمن دون األئمة والحفا ، وقد يكون فيهم الثقة وميره.
 وذكر أن أفراد الحفا  المشلللللللللللللهورين ،نفرد به األئمة والحفا  فقد سلللللللللللللماه الخليلي فرداً افلأملا ملا 

 (4)الثقات أو أفراد إمام من الحفا  األئمة صحيح متفق عليه(
فُفِهم من كالم الخليلي أن التفرد ُيقبللل ممن كثر حفظلله بخالف بقيللة الرواة فللإن تفردهم ال ُيقبللل 

قللدمين فللإنهم المتبن رجللب: )وأمللا أكثر الحفلا  اوفي بعض األحيلان ال يقبلون تفرد بعض الحفللا ، قلال 
يجعلون ذلللك و  (إنلله ال ُيتللابع عليلله)وإن لم يرو الثقللات خالفلله  ،يقولون في الحللديللث: إذا تفرد بلله واحللد

شلللللتهرت عدالته وحديثه لللللللللللللللللل كالزهري ونحوه لللللللللللللللللل وربما االلهم إال أن يكون ممن كثر حفظه و  ،علة فيه
ذلك خاص وليس عندهم لولهم في كل حديث نقد  ،يسلللللللللللللتنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضلللللللللللللاً 

 .(0) ضابه يضبطه (
 :مثال ذلك

قال اإلمام مسلم للل رحمه الله للل حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع للل واللفظ البن رافع للل قال 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن  ،حلدثنلا عبلدالرزاق أخبرنلا معمر :أخبرنلا وقلال ابن رافع: إسلللللللللللللحلاق

                                                 

 .60ابن حجر: نزهة النظر، ص  (1)
 .691/  2ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (2)
 .156/  1ث، الخليلي: اإلرشاد بمعرفة ُعلماء الحدي (3)
 .461/  1ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (4)
 .303 – 302/  1المرجع السابق،  (0)
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وأبي بكر وسلللللنتين من خالفة ُعمر طالق الثالث  )كان الطالق على عهد رسلللللول الله  :عباس قال
يناه فلو أمضللللللللللل ةإن الناس قد اسلللللللللللتعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا :فقال ُعمر بن الخطا  ،واحدة

 .(1) عليهم. فأمضاه عليهم(
مشلللللللكل األحاديث الواردة في أن الطالق  ")قال ابن رجب في كتابه  :بن عبدالهادياقال اإلمام 
   :: )فهذا الحديث ألئمة اإلسالم فيه طريقان(2)"الثالث واحدة 
فراد ناويرجع الكالم في إسللللناد الحديث بشللللذوذه، و  ،وهو مسلللللك اإلمام أحمد ومن وافقه :أحدهما
 وإن كللان ثقللة هو علللة في الحللديللث يوجللب ،نفراد الراوي بللالحللديللثاو  ،وأنلله لم ُيتللابع عليلله ،طللاوس بلله

 إذا لم ُيرو معناه من وجه يصح. التوقف فيه، وأن يكون شاذًا وُمنكراً 
علي و  ،يحيى بن معينو  ،ويحيى القطللان ،وهللذه طريقللة أئمللة الحللديللث المتقللدمين كللاإلمللام أحمللد

 وهذا الحديث ال يرويه عن ابن عباس مير طاوس. ،وميرهم بن المديني
كل أصللللللللللحا  ابن عباس يعني روى عنه خالف ما  :أحمد في رواية ابن منصللللللللللورقال اإلمام 
 روى طاوس.

وقلد ُعنيلُت بهلذا الحلديلث في قديم الدهر فلم أجد له  :قلال ،هو حلديلث شلللللللللللللاذ :وقلال الجوزجلاني
طاوس مع فضلللله وصلللالحه يروي أشلللياء  :.. وقال القاضلللي إسلللماعيل في كتا  "أحكام القرآن".أصلللال
 لحديث.منها هذا ا ،منكرة

 .أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس :وعن أيو 
     (3) .. (.شذ طاوس في هذا الحديث :وقال ابن عبدالبر

 :تعريف اإلمام الحاكم
)الشللللللللاذ مير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في  :قال اإلمام الحاكم

ن الثقات فرد به ثقة متفأما الشللللللللاذ فإنه حديث ي ،حديث أو وهم فيه راٍو أو أرسللللللللله واحد فوصللللللللله واهم
 (4) وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة(

)وهو على هللذا أدق من الُمعلللل بكثير  :قللال الحللافظ ابن حجر ُمعلقللًا على كالم اإلمللام الحللاكم
وخ سلللللفال يتمكن من الُحكم به إال من مارس الفن ماية الممارسلللللة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ور 

   (0) القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة(

                                                 

 (.3601(، برقم )2صحيح مسلم، كتا  الطالق، با : طالق الثالث ) (1)
 والكتا  مفقود. (2)
 .21 – 25هل، ص 1411، بيروت، دار البشائر، 1ابن عبد الهادي: سير الحات إلى علم الطالق الثالث، ط  (3)
 .113الحاكم: معرفة علوم الحديث، ص  (4)
 .  359/  1نقله عنه الصنعاني في توضيح األفكار،  (0)
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قال الدكتور حمزة المليباري: )فالحاكم لم يرد بقوله في الشللللاذ تفردًا مطلقًا وإنما أراد نوعًا خاصللللًا 
س فيلله من الوهم  من تفردات الثقللات ممللا يتوقف النللاقللد الجهبللذ عن قبوللله واالحتجللاج بلله لمللا تحسللللللللللللل 

ع به وال يقدر على إقامة دليل عليه بحيث يقتن ،وذللك بمعرفتله وحفظله ومملارسلللللللللللللاتله الحلديثيلة ،والخطلأ
 .(1) ميره من العوام (

   :الخالصة
)وفي  :أقر  هذه التعريفات هو تعري  اإلمام الشافعي للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل قال الحافظ ابن حجر

 (2) ما عرف به الشافعي ل والله أعلم ل ( (في حد الشاذ)الجملة األليق 
د على تعري  اإلمام الشللللللللللافعي إيراد يسللللللللللير وهو أن الشللللللللللافعي خص المخالفة بمخالفة رِ وقد يق 

 الثقة، فما ُحكم مخالفة راوي الحديث الحسن أليس ُيطلق عليه شاذًا أيضًا ؟ 
)الشللللللللللللللاذ مللا رواه  :فقللال ،ولهللذا عرف الحللافظ ابن حجر الحللديللث الشللللللللللللللاذ بتعري  جللامع مللانع

   (3) وهذا هو المعتمد في تعري  الشاذ بحسب االصطالح ( ،المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه
فقوله )المقبول( يشلللمل راوي الحديث الصلللحيح والحديث الحسللللن، فلهذا كان تعري  الحافظ ابن 

 هو األدق والمعتمد والله أعلم. ل رحمه الله ل حجر
 السالمة من العلة. :خامساا 

   :تعريف العلة لغةا 
ل  واعتلل وأعللُه اللله تعلالى فهو ُمعل  .المرض :)والعللة بلالكسلللللللللللللر :(4)قلال الفيروز آبلادي علل  يقعلِ

 .(0) وعليل وال تقل معلول والمتكلمون يقولونها ولسُت منه على ثلج (
لحديث الحن وخالف القياس، ولكن المتأمل في ُكتب  فلاعتبر الفيروزآبلادي قول القلائلل )معلول(
 فهل هي لحٌن ؟ ،واستعملوها (6)يجد أن هذه الكلمة جرت على ألسنة المحدثين

 )والعللللة المرض :فقلللال الفيومي ،حلللاول بعض الُعلملللاء اللللدفلللا  عن تعبير المحلللدثين )معلول(
الشللللللامل والجمع علل مثل سللللللدرة وسللللللدر وأعلُه الله فهو معلول قيل من النوادر التي جاءت على مير 

                                                 

 .63المليباري: الحديث المعلول قواعد وضوابه، ص  (1)
 .651/  2تا  ابن الصالح، ابن حجر: النكت على ك (2)
 .  65ابن حجر: نزهة النظر، ص  (3)
هو محمد بن يعقو  بن محمد بن إبراهيم بن ُعمر بن أبي بكر أبو طاهر الفيروز أبادي الشللللللليرازي اللغوي الشلللللللافعي  (4)

 هل.115اإلمام الكبير الماهر في اللغة وميرها من الفنون، توفي سنة 
 .  214 – 211/  2انظر: الشوكاني: في البدر الطالع،  

 .  1130هل، ص 1426، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1آبادي: القاموس المحيه، ط  (0)
قلال ابن الصللللللللللللللالح: )ويسللللللللللللللميله أهلل الحلديلث )المعلول( وذللك منهم ومن الفقهلاء في قولهم في بلا  القيلاس: )العلة  (6)

 للغة(. والمعلول( مرذول عند أهل العربية وا
 .19انظر: ابن الصالح: علوم الحديث، ص 
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لل ُه فيكون القيلاس وليس  ل  فهو معلول أو من عق كلذلللك فلإنله من تللداخلل اللغتين واألصلللللللللللللُل أعلله اللله فقعللُ
 (1) على القياس وجاء ُمعٌل على القياس لكنه قليل االستعمال(

)مما يسللللاعد صللللنيع المحدثين ومن ُأشللللير إليهم اسللللتعمال الزجاج اللغوي  :قال اإلمام السللللخاوي 
 .عل الشيء فهو معلول، يعني: من العلة :وقول الصحاح ،له

 :ونص جمللاعللة كللابن القوطيللة في "األفعللال" على أنلله ثالثي، فللإنلله قللال: عللل اإلنسللللللللللللللان علللةً 
 (2) ومن ثم سمى شيخنا كتابه "الزهر المطلول في معرفة المعلول" ( ،والشيء أصابته العلة ،مرض

 :تعريف العلة اصطالحاا 

. (3)منه ةقادحة في صللحة الحديث مع أن ظاهره السلللالموهي عبارة عن أسللبا  خفية مامضلللة 
ظهر من هلذا التعري  أن ميلدان البحلث عن العللل هو أحلاديث الثقات التي ظاهرها السلللللللللللللالمة، فال ف

 الضلللللللللللعف يدخل في ذلك أحاديث الضلللللللللللعفاء والمتروكين واإلنقطا  الظاهر ومير ذلك من أسلللللللللللبا 
 الظاهرة.

فكيف نجد في كتب الِعلل أحاديث للضللللللللللعفاء والمتروكين، وأحاديث فيها انقطا   :فإن قال قائل
 ظاهر ؟

   :)والجوا  عن هذا اإلشكال من وجهين :هو ما قاله الشيخ أبو الحسن السليماني :فالجوا 
      فإن العبرة باألشلللللللللللهر األكثر، ال ،وال ُيخل  بمقصلللللللللللود مصلللللللللللنفي كتب العلل ،أن هذا نادر  .أ

 ندر.باألقل األ
تش فلما فُ  ،أن من جملة هذا النادر أحاديث رواها بعض الثقات فُظن أنها صلللللللحيحة لذلك  . 

فهو  ،فما كان من هذا القبيل ،ظهر أنها ترجع إلى أحاديث الضلللللللللللللعفاء والمتروكين ،فيها
 .(4) والله أعلم ( ،موافق لقصِد من أل ف في العلل الخفية

   :تنقسم إلى قسم نفظهر من خالل التعريف أن العلة 
 علة قادحة.  .1
 علة مير قادحة.  .2

                                                 

 .162م، ص 1915الفيومي: المصباح المنير، بدون ط، بيروت، مكتبة لبنان،  (1)
 .41/  2السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .91انظر: ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .01السليماني: الجواهر السليمانية، ص  (4)
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 :قال اإلمام السللللللللللللخاوي  ،وأما العلة مير القادحة ،وقد سلللللللللللبق ذكر كثيٍر من أمثلة العلة القادحة
 .(1) ثقتين(من أو في تعيين واحد  ،)وذلك إذا كان االختالف فيما له أكثر من طريق

 :مثال ذلك

 ،( 3) والفضلللللللللللللل بن دكين ،(2) من طريق محمد بن يوسلللللللللللللفحلديلث الخيلار في البيع الذي جاء 
بن دينار عن ابن ُعمر رضلللللللي الله عنهما عن  عبد الله كلهم عن سلللللللفيان الثوري عن  (4) وعبدالرزاق
 .)كل بيعين ال بيع بينهما حتى يتفرقا إال بيع الخيار( :قال النبي 

بن دينار  وفرووه عن سللللللفيان عن عمر  (6)ويعلى بن ُعبيد الطنافسللللللي  (0) وخالفهم مخلد بن يزيد
 .به

   .الله بن دينار بعمرو بن دينار فأبدال عبد

عبة بن الحجاج وتابع اإلمام سلللفيان الثوري على قوله عبد وإسلللماعيل  (5) الله بن دينار اإلمام شلللُ
 .(9) عبد الله و يزيد بن  (1) بن جعفر

بن دينار هي األرجح، ولكن هذه العلة ليسللللللت  عبد الله عن وال شللللللك أن رواية سللللللفيان الثوري 
)وأما علة اإلسلللللللللللللناد التي ال تقدح  :قلادحلة ألن الحلديلث حيثملا دار يلدور على ثقلة، قال اإلمام العراقي

فيان الثوري عن  في صللللحة المتن فكحديث رواه يعلى بن ُعبيد الطنافسللللي أحد رجال الصللللحيح عن سللللُ
                                                 

 .04/ 2السخاوي: فتح المغيث  (1)
 (.2113(، برقم )46صحيح البخاري، كتا  البيو ، با : إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ) (2)
 (.6193برقم ) 331/ 11أحمد في المسند:  (3)
 (.14260مصنف عبدالرزاق، كتا  البيو ، با : البيعان بالخيار ما لم يفترقا، برقم ) (4)
 (.4455ئي، كتا  البيو ، با : وجو  الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، برقم )سنن النسا (0)
أخرجها الخليلي في اإلرشلللللللاد فقال: )حدثنا القاسلللللللم بن علقمة حدثنا ابن أبي حاتم حدثنا يعلى بن ُعبيد حدثنا سلللللللفيان  (6)

يعين ال يعان بالخيار وكل بالثوري عن عمرو بن دينار عن ابن ُعمر عن النبي صلللللللى الله عليه وسلللللللم قال: )الب
 بيع بينهما حتى يتفرقا إال بيع الخيار(.

وهذا خطأ وقع على يعلى بن ُعبيد وهو ثقة متفق عليه والصلللللللللللللوا  فيه عبدالله بن دينار عن ابن ُعمر هكذا رواه 
ره ياألئمة من أصللللللللللللحا  سللللللللللللفيان عنه عن عبدالله بن دينار وقد روى الحديث نافع عن ابن ُعمر ورواه مالك وم

 عن نافع وابن دينار وهو مخرج في الصحيحين (.
 .342 – 341/  1انظر: الخليلي: اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، 

 (.0131برقم ) 30/ 9أحمد في المسند:  (5)
 (.3130(، برقم )11صحيح مسلم، كتا  البيو ، با : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ) (1)
 (.4451(، برقم )9ُسنن النسائي، كتا  البيو ، با : ذكر االختالف على نافع في لفظ حديثه ) (9)
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)البيعلللان بلللالخيلللار( الحلللديلللث فوهم يعلى بن ُعبيلللد  :لقلللا عمرو بن دينلللار عن ابن ُعمر عن النبي 
نار عن بن دي عبد الله على سلللللللفيان في قوله عمرو بن دينار وإنما المعروف من حديث سللللللللفيان عن 
ى وُعبيد الله بن موسللللللللل نابن ُعمر هكذا رواه األئمة من أصلللللللللحا  سلللللللللفيان أبو ُنعيم الفضلللللللللل بن ُدكي

عبة  بن عبد الله يزيد وميرهم وهكذا رواه عن  بن دالعبسلللللي ومحمد بن يوسلللللف الفريابي ومخل دينار شلللللُ
فيلان بن ُعيينل بن الهلاد وملاللك بن أنس من روايلة ابن وهلب عنه، والحديث  عبلد اللله ويزيلد بن  ةوسلللللللللللللُ

وأمللا روايللة عمرو بن دينللار فوهم من يعلى بن ُعبيللد  ،مشلللللللللللللهور لمللالللك وميره عن نللافع عن ابن ُعمر
 .(1)(يرهملى بن ُعبيد ضعيف في الثوري ثقة في يع :وقال ُعثمان بن سعيد عن يحيى بن معين

ن تباين منهج المحدثيالقادحة ومن خالل الشللللللللللللرطين األخيرين اللذين هما نفي الشللللللللللللذوذ والعلة 
دقيق العيد: )وزاد أهل الحديث أال يكون شلللللللللللللاذًا وال معلاًل عن منهج الفقهاء في قبول الحديث قال ابن 

وفي هلذين الشلللللللللللللرطين نظر على مقتضلللللللللللللى الفقهلاء، فإن كثيرًا من العلل التي ُيعلل بها المحدثون ال 
 .(2) تجري على أصول الفقهاء(

فكل حديٍث اجتمعت فيه الشللللللللللللروط الخمسلللللللللللللة السلللللللللللللابقة هو الحديث الصلللللللللللللحيح المقبول عند 
 المحدثين.

ه  إذا تلقى أه  الحديث الحديَث بالق ول وعملوا به مع ضييييييييهف إسييييييييناده ُيعت ر  مسييييييييألة:
 تصح حاا له؟

                                                 

 .114 – 113هل، ص 1411، القاهرة، عالم الكتب، 2العراقي: فتح المغيث، ط  (1)
 .211 – 216هل، ص 1425، األردن، دار العلوم، 1ابن دقيق العيد: االقتراح في بيان االصطالح، ط  (2)
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)وهللذا الحللديلث ال يحتج  :(1) قلال اإلمللام ابن عبللدالبر في حللديلث )هو الطهور ملاؤه الحلل ميتتلله(
وقال اإلمام  (2) أهل الحديث بمثل إسلللللناده وهو عندي صللللللحيح ألن الُعلماء تلقوه بالقبول له والعمل به(

نهم ابن صللللللحيح فيما ذكره طائفة م ماء بالقبول وإن لم يكن له إسللللللناد)المقبول ما تلقاه الُعل :السلللللليوطي
، أو اشللللللللتهر عند (3) (اً قيراط الدينار أربعة وعشللللللللرون ) :ومثلوه بحديث جابر رضلللللللي الله عنه ،عبدالبر

في )وابن فورك كحديث:  (4)األسلللللفرائيينيأئمة الحديث بغير نكير منهم فيما ذكره األسلللللتاذ أبو إسلللللحاق 
 .(6) ( (ال وصية لوارث) :وحديث (0) (الرقة ربع الُعشر

بالقبول ُيعمل به على الصللللللللحيح، حتى أنه  )إذا تلقت اأُلمة الضللللللللعيف :وقال اإلمام السللللللللخاوي 
                   ر في أنه ينسلللللللخ المقطو  به، ولهذا قال الشلللللللافعي للللللللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللللللل في حديث:تنزل منزلة المتواي

                                                 

نن، كتا  الطهارة، با : الوضللللللللوء بماء 5233( برقم )151/  12خرجه أحمد في المسللللللللند )أ (1) (، وأبو داود في السللللللللُ
(، 69(، برقم )02(، والترملللذي، كتلللا  الطهلللارة، بلللا : ملللا جلللاء في البحر أنللله طهور )13(، برقم )41البحر )

كتا  الطهارة، با : الوضللللللللللوء بماء  (، وابن ماجة،09(، برقم )45والنسللللللللللائي، كتا  الطهارة، با : ماء البحر )
ليم، عن سلللعيد بن سللللمة أن المغيرة بن أبي 316(، برقم )31البحر ) ( كلهم من طريق مالك، عن صلللفوان بن سلللُ

بردة من بني عبدالدار، أخبره أنه سلللللللمع أبا ُهريرة يقول: سلللللللأل رجٌل رسلللللللول الله صللللللللى الله عليه وسللللللللم فقال: يا 
حمل معنا القليل من الماء، فإن توضللللللأنا به عطشللللللنا أفنتوضللللللأ من ماء البحر ؟ رسللللللول الله، إنا نركب البحر، ون

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )هو الطهور ماؤه الحل ميتته(.
 واسناد هذا الحديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم منهم: 

 . اإلمام البخاري.1
 .02هل، ص 1419مكتبة النهضة العربية، ، بيروت، 1انظر: الترمذي: علل الترمذي الكبير، ج 

 . اإلمام الترمذي.2
 بعدما روى الحديث: )حديث حسن صحيح(. –رحمه الله  –فقد قال 

 . الشيخ األلباني.3
 (.9برقم ) 43 – 42هل، ص 1410، بيروت، المكتب اإلسالمي، 2، ط 1انظر: األلباني: إرواء الغليل، ج 

، المغر ، وزارة األوقللاف والشللللللللللللللؤون 2، ط 16لموطللأ من المعللاني واألسلللللللللللللللانيللد، ج ابن عبللدالبر: التمهيللد لمللا في ا (2)
 .219 – 211هل، ص 1412اإلسالمية، 

 ذكره صاحب كنز العمال وعزاه إلى الديلمي عن جابر وقال: )وفيه الخليل بن ُمرة. قال البخاري: منكر الحديث(. (3)
هلللللللللللللللل، 1411، بيروت، مؤسلسة الرسالة، 0، ط 2فعال، ج انظر: البرهان فوري: كنز العمال في سلنن األقوال واأل

 .19ص 
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسللللللحاق اإلسللللللفراييني األصللللللولي الشللللللافعي، الملقب بركن الدين. أحد المجتهدين  (4)

 هل.411في عصره، وصاحب المصنفات الباهرة، توفي سنة 
 .300 – 304/  15انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 

 (.1404(، برقم )31أخرجه البخاري في صحيحه في كتا  الزكاة، با : زكاة الغنم ) (0)
 .119/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (6)
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جعلوه ناسللللللخًا  وعملوا به حتى ،إنه ال يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول (ال وصللللللية لوارث)
 .(1) آلية الوصية له(

                  :وهذه المسلللللللللللللألة ليسلللللللللللللت على إطالقها، بل فيها تفصللللللللللللليل قال الشللللللللللللليخ زكريا الباكسلللللللللللللتاني
   :الُعلماء بالقبول له حالتان)الحديث الضعيف الذي تلقاه 

   :الحالة األولى
أن يكون ذلك الحديث الضلللللللللللعيف أجمع الُعلماء على القول به فيؤخذ بذلك الُحكم الذي ورد في 

  ذلك الحديث إلجما  الُعلماء عليه، وال ُينسب ذلك الحديث إلى رسول الله 
وذللك ألن اإلجما  إنما هو على الُحكم الذي وقع في ذلك الحديث، والعمل به ال على نسلللللللللللللبة 

ولكن  ،أهل العلم بالحديث هال يثبت :، وهذا مراد الشلللللافعي المتقدم بقولهذلك الحديث إلى رسلللللول الله 
 العامة تلقته بالقبول.

 ،ل جما  تضللللللللاهوالعمل بمقفانظر كيف حكم على الحديث بضللللللللعفه، واألخذ بالُحكم الوارد فيه 
لكن الُحجللة في هللذا إجمللا   :(ال وصللللللللللللليللة لوارث) :الفتح بعللد أن ذكر الحللديللثولللذا قللال الحللافظ في 

 انتهى  .الُعلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وميره
 .على أن هذا الحديث قد ثبت إسناده عند بعض أئمة الحديث :قلتُ 

ما  يؤخذ بالُحكم الوارد فيه إلج ،الُعلماء بالقول بهفالحاصلللللل أن الحديث الضلللللعيف الذي أجمع 
 .لضعف اسناده الُعلماء عليه، وال ُينسب إلى رسول الله 

 الحالة الثان ة: 
أن يكون الحلديلث اللذي قيلل أنله متلقى بلالقبول قلد صلللللللللللللرح بعض األئمة بقبوله، وبعض األئمة 

سللللللللللكوت الحديث أنه متلقى بالقبول وذلك لسللللللللللكت عنه فلم ُيصللللللللللرح بقبوله وال برده، فال ُيقال عن هذا 
 .(2) بعض األئمة عنه والساكت ال ُينسب له قول(

 ؟ه  ُيصحو الحديث إذا وافق القرآن :مسألة

قد ) :قال اإلمام السللليوطي: )قال أبو الحسلللن بن الحصلللار في "تقريب المدارك على موطأ مالك"
أصللللللللول  أو بعض ،بموافقة آية من كتا  اللهيعلم الفقيه صللللللللحة الحديث إذا لم يكن في سللللللللنده كذا  

 .(3) ((فيحمله ذلك على قبوله والعمل به ،الشريعة

وفي هذا الكالم نظر وال يسلللتقيم على قواعد المحدثين الذين اشلللترطوا في قبول الحديث الشلللروط 
 )إذا كان في سلللند الحديث راٍو ضلللعيف، فإنه ال يجوز :الخمسلللة السلللابقة، قال الشللليخ زكريا الباكسلللتاني

لضلللللللللعف السلللللللللند ولو كان ذلك الحديث موافقًا آلية في كتا  الله أو  نسلللللللللبة ذلك الكالم إلى النبي 
                                                 

 .104 – 2/103السخاوي: فتح المغيث،  (1)
 .222ل  221هل، ص 1423، السعودية، دار الخراز، 1الباكستاني: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ط  (2)
 .121/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (3)
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افق وكم من حديث و  ،لبعض أصللللول الشللللريعة ألن العمل يكون حينئٍذ على تلك اآلية أو ذلك األصللللل
هر ال بأس بقضللاء شلل)ئمة الحديث لضللعف سللنده كحديث: آية أو أصللاًل من أصللول الشللريعة وضللعفه أ

مع أنه يشلللهد  (136/  2)فإنه حديث ضلللعيف ضلللعفه األلباني في السللللسللللة الضلللعيفة  (رمضلللان مفرقاً 
نة )له قوله تعالى:  ٌة مِّ  بدون تقييد التتابع.فأطلقت اآلية القضاء  [114 :]البقرة .(أقي اٍم ُأخقرق  فقِعد 

( 231/  0قال األلباني في الضلللللللللللللعيفة ) (المؤذن يوم الجمعلة حرم العملإذا أذن ) :وكحلديلث
َيَُها﴿ :بعلد أن حكم على الحلديلث بلأنه موضلللللللللللللو : وُيغني عن هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى

َ
أ  َيَٰٓ

ِذينَ  ْ  ٱلََِ لَوَٰ ِ  نُودِيَ  إِذَا  َاَمُنوٓا ةِ يَوۡمِ  مِن لِلََُِِِ ْ  ٱۡلُعُنعَِ َعۡوا سسِِِۡ ِ  ذِۡكرِ  إِلَ َٰ  فَِ ْ  ٱّلَلَ                      [ 9 :]الجمعللة﴾ٱۡلَبۡيَعَّ  َاذَُراا
   (1) (انتهى .اآلية

                                                 

 .223الباكستاني: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص  (1)
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 الثانيالمطلب 
 الحديث الصح و عند الش   مق   ومنهجه ف ه

معرفة ) :أهمية كبيرة لطالب العلم، قال الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللللكتب مصطلح الحديث 
كتب في كتب التفسللير و  ،ر به في كتب الرجالألنه يم ،ور المهمة لطالب العلمالمصللطلح من األم

وفي سللللللللللنده  ،وحديث مضللللللللللطر  ،وحديث منقطع ،وهذا حديث شللللللللللاذ ،هذا حديث منكر :الحديث
وربملا ال يلدري ملا معنى هذا ؟ لكن إذا كانت لديه مبادك من علم المصللللللللللللللطلح بحمد الله  ،ملدلس

 .(1) يسهل عليه هذا(
واختيارات الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل في مصطلح الحديث ويمكن للباحث أن يتعرف على آراء 

 من مصدرين:
   :األول

من خالل تتبع كالمه النظري في علم مصلللللللللللللطلح الحديث، فإن له شلللللللللللللروحات وتعليقات على 
للحافظ ابن كثير، وتدريب الراوي  (2)كتب المصلللللللللطلح المشلللللللللهورة مثل كتا "اختصلللللللللار علوم الحديث"

 ، ومقدمة اإلمام مسلم.(3)للحافظ ابن حجر ومقدمة لسان الميزان ،للسيوطي
                   (4)خُفرغ وُطبع في حياة الشلللللليوكثيٌر منها  ،وكذلك من خالل األسللللللئلة التي أجا  عليها الشلللللليخ

 .(0) .وبعضها ُفرغ وُطبع بعد وفاة الشيخ ل رحمه الله ل
   :الثاني

 الضلللللللعف في الُكتب التي ألفها، أوالصللللللحة أو بمن خالل تتبع أحكامه العملية على األحاديث 
 قام بتحقيقها.

 :تعريف الحديث الصح و عند الش   مق   ي رحمه الله ي

                                                 

 .93/ 1السدعي: الفتاوى الحديثية،  (1)
وقد فرغ أحد طال  العلم هذه األشلللرطة وأودعها في كتاٍ  أسلللماه "السلللير الحثيث شلللرح اختصلللار علوم الحديث" وهو  (2)

 محمد بن عبدالله الحمادي. األخ أبوُعمر عبدالله بن
وقد قامت ابنة الشللللللللللليخ أم عبدالله الوادعية بتفريغ األشلللللللللللرطة وأخرجت ذلك في كتاٍ  وعلقت على الشلللللللللللرح بتعليقات  (3)

 مفيدة. وقد اسمته " التعليقات الحسان على مقدمة لسان الميزان".
مثل كتا  "المقترح في أجوبة بعض أسللللللللللللللئلة المصللللللللللللللطلح" وقد اشللللللللللللللتمل الكتا  على أكثر من مائتي سللللللللللللللؤال في  (4)

 المصطلح مع محاضرات في البحث وكيفية االستفادة من الُكتب.
مثللل كتللا  "الفتللاوى الحللديثيللة لعالمللة الللديللار اليمنيللة" في مجلللدين ل خ نور الللدين بن علي بن عبللدالللله السلللللللللللللللدعي  (0)

 ي.الوصاب
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من خالل تتبع كالم الشللللللللللللليخ النظري نجلد أنله عرفق الحلديلث الصلللللللللللللحيح بقولله: )هو الحلديث 
                   اذاً وال يكون شللللللل ،الُمسلللللللند الذي يتصلللللللل إسلللللللناده بنقل العدل الضلللللللابه عن العدل الضلللللللابه إلى منتهاه

 (1) وال ُمعلاًل(
ل الذي يتصلل (المتصللل) :)قوله :وقد تكلم للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل عن شللروط الحديث الصللحيح فقال

 .(2) إسناده يخرج به المرسل(
وقال في تعري  العدل: )الذي ال يرتكب الكبائر وال يصللللللر على الصللللللغائر ويأتي من الواجبات 

 .(3) بحسب ما يستطيع(
به ضللل :)الضلللبه ضللبطان :الشللرط الثالث من شللروط الحديث الصلللحيح وهو الضللبهوقال عن 

 صدٍر وضبه كتا .
 هو أن يستحضر الحديث إذا ُطلب منه وإال فال ُيسمى ضابطًا. :ض ط الصدر

عف بعض المحدثين من أجل  :وضييييييي ط الكتاب هو أن يكون محافظًا على كتابه ومن ثم ضللللللللللللُ
عف ف ،تهلاونهم بكتبهم أو من أجلل أنله ُدس في كتبله، فُكلمق أن يعزل ذلللك الوراق فلم يفعللل من ثم ضلللللللللللللُ

 .(0) وهو من مشايخ الترمذي وابن جرير( ،(4)سفيان بن وكيع
            و )الشلللللللاذ مخالفة الثقة لمن ه :فقال تعري  اإلمام الشلللللللافعيواختار في تعري  الحديث الشلللللللاذ 

 .(6) أوثق منه(

                                                 

وهذا هو تعري  اإلمام ابن الصلللللللللالح، فقد ُقرك على الشللللللللليخ هذا التعري  كما في شلللللللللرحه لكتا  "اختصللللللللللار علوم  (1)
 الحديث" وقد أقر هذا التعري . 

 .34هل، ص 1421، صنعاء، دار اآلثار، 1انظر: الوادعي: السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط 
 .36المرجع السابق، ص  (2)
 .34المرجع السابق، ص  (3)
قال اإلمام أبو حاتم: )دخلت الكوفة فحضللللللللرني أصللللللللحا  الحديث وقد تعلقوا بوراق سللللللللفيان بن وكيع فقالوا أفسللللللللدت  (4)

علينا شلللللللللليخنا وابن شلللللللللليخنا قال فبعثت إلى سللللللللللفيان بتلك األحاديث التي أدخلها عليه وراقه يرجع عنها فلم يرجع 
 عنها فتركته(. 

 .  101ادي: الكفاية في علم الرواية، ص انظر: الخطيب البغد
وقال محمد بن إسلللللللحاق: )وأما سلللللللفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها 

 فاستخرت الله وتركُت الرواية عنه(.
هلللللللللللللللل، ص 1416، بيروت، مؤسلسلة الرسلالة، 3، ط 2انظر: الخطيب: الجامع ألخالق الراوي وآدا  السلامع، ج 

36. 
 .36 – 34الوادعي: السير الحثيث، ص  (0)
 .30المرجع السابق، ص  (6)
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)فيخرج ما إذا خالف من هو مماثل له  :لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل تعري  اإلمام الشافعي بقوله ووضح
 ،فيحملل أن الحلديلث روي على الوجهين، مثاًل الرفع والوقف روي مرفوعلًا وروي موقوفللًا يقبلل هلذا وهللذا

 ويكون الرفع زيادة مقبولة، فعندنا ثالث صور: 
 .ل  الذي زاد الزيادة مماثل نقبلها  1
 ل  الذي زاد الزيادة أرجح نقبلها.  2
 .(1) (ل  الذي زاد الزيادة مرجوح فهو الشاذ  3

وقد أطال الشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل النقفقس وتوسللع في الكالم على )زيادة الثقة( متى ُتقبل 
وبين أن الُعلماء المتقدمين ليس لهم  ،(2)ُترد وُيحكم عليها بالشلللللللللذوذ وذلك في مواضللللللللللع من كتبهومتى 

قاعدة مطردة في هذا البا ، فأحيانًا يقبلون الزيادة لقرائن تحفها وأحيانًا يردونها، وقد سلللللللأل الشللللللليخ أبو 
أحدهم  و ما أرسلهأالثقة، )مسألة زيادة  :الحسن الُسليماني شيخه مقباًل الوادعي للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل فقال

فيها بعض األمور نحتاج إلى تفصلللليلها، إذا تعارضللللت الكثرة مع الحفظ فأيهما ُيرج ُح ؟  ،ووصللللله آخر
هل ُتقدم الزيادة هنا أم ماذا ؟ ومنها إذا كان الذي أرسللللله ثقة، والذي وصللللله اثنان كٌل منهما صللللدوق، 

ن كان دون األول في التثبت إال أن معه ومنها: أن الذي أرسللللللللللل إمام مشللللللللللهور، لكن الذي وصللللللللللل إ
 ؟ خرى لمرجحات األقرائن أخرى كمالزمته للشيخ أو أنه من أهله، أو أنه صحيح الكتا  وميرها من ا

   :الجواب

ذ اق الحللديللث فيهللا مجللال واختالف، ومن ازيللادة الثقللة من األمور التي  ختلف فيهللا الُعلمللاء ولحللُ
ويقول: إنلله علم مللا لم يعلم ميره وحفظ مللا لم يحفظ ميره، ومنهم حيللث أن منهم من يقبللل زيللادة الثقللة 

ومنهم من يتوسللللللللللللله فيقبلهلا إذا لم يخلالف من هو أرجح منلله، أملا إذا خلالف من هو أرجح  ،من يردهلا
نأتي ف ،أم مير ذلك ،ومن هو أرجح منه سلللللللللواًء أكان في العدد أم كان في الضلللللللللبه ،منه فُيعد  شلللللللللاذاً 

كان جالسلللللللللللللًا في المسلللللللللللللجد فجاء ذلكم الرجل الذي أسلللللللللللللاء  حديث أن النبي  :بمثال من األحاديث
هذا  (3) (وعليك السللللالم ارجع فصلللللِّ فإنك لم تصلللللِّ ) :قال .صللللالته فقال: السللللالم عليك يا رسللللول الله

 ،هعن سللللللللعيد بن أبي سلللللللللعيد المقبري، عن أبي ،الحديث يرويه يحيى بن سللللللللعيد القطان عن ُعبيد الله
جلاء آخرون جمع كثير جلدًا وخلالفوا يحيى فرووه عن ُعبيلد الله عن سلللللللللللللعيد عن أبي ف ،عن أبي هريرة

                                                 

 .211 - 211/  1السدعي: الفتاوى الحديثية،  (1)
من أكثر المواضع التي توسع فيها الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل في الكالم على زيادة الثقة ونقل كالم الُعلماء وأكثر  (2)

 .34 - 21من ضر  األمثلة مقدمة تحقيقه لكتا  "اإللزامات والتتبع" من ص 
(، برقم 90صلللللللللللللللوات كلها )أخرجه البخاري في صللللللللللللللحيحه، كتا  األذان، با : وجو  القراءة ل مام والمأموم في ال (3)

(، برقم 12(، ومسلللللللللم في صللللللللحيحه، كتا  الصللللللللالة، با : في الطمأنينة وقراءة ما تيسللللللللر في الصللللللللالة )505)
(113.) 
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م يحيى بن  ،ُهريرة فلم يللذكروا أبللاه خللالف يحيى جمع كثير وأراد الللدارقطني أن ينتقللده ثم هللا  أن يوهِّ
 .(1)سعيد القطان فقال: لعل الحديث روي على الوجهين

فلو  هم،تنظر إلى صللللللللللفات الرواة وإلى ضللللللللللبطهم وإلى كثرت ،فهذه المسللللللللللألة مسللللللللللألة اجتهادية
فإذا لم يحصللللللللل لك ترجيح حملتق الحديث على الوجهين أنه  ،وثقة وثقة ،تعارض صللللللللدوق وصللللللللدوق 

لمرسللللل وا ،جاء مرسللللاًل ومتصللللاًل تحمله على أن الراوي رواه مرسللللاًل ومتصللللالً  :روي هكذا وهكذا، مثالً 
وإذا  ،وموقوفًا تحمله على هذا وهذا، إذا لم يظهر الترجيح أو رواه مرفوعاً  ،والمتصلللل صلللحيح ،صلللحيح

والثقة والصلللللللللللدوق وصلللللللللللال الحديث، فيرجح الثقة  ،الثقة أرسلللللللللللل :تعارض ثقة وصلللللللللللدوق مع ثقٍة مثالً 
 .والصدوق 

 ،وهلذان في الجلانللب ،هلذا في جلانلب :يعني ،وبقي علينلا لو اختلف ثقلة حللافظ وثقللة وصلللللللللللللدوق 
 أيهما ُيرج ح ؟ الظاهر أنه يحمل على الوجهين.
فإن لحذاق الحديث  (2)هكلذا يقول الحافظ في الفتح ،والمسلللللللللللللأللة اجتهلاديلة ليس فيهلا ُحكم مطرد

   (3) (يردونها أوور  زيادة يتوقفون فيها  ،فر  زيادة يقبلونها ،نظرات إلى زيادة الثقة
شللللترط في رد الزيادة أن تكون اوخالف الشللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل الحافظ ابن حجر الذي 

لكن الذي يظهر أن الزيادة نفسلللللللللللللها ل  ،فقال: )هم يشلللللللللللللترطون في رد الزيادة أن تكون منافية (4)منلافية
من األمثلة على هذا الحديث الذي رواه مسلللللم من حديث أبي موسللللى وفيه  ،كون أنها زيادة للللللللللللللللل تنافي

                                                 

قال اإلمام الدارقطني: )وقد خالف يحيى أصلللللحا  ُعبيد الله ُكلهم منهم: أبو ُأسلللللامة، وعبدالله بن ُنمير، وعيسلللللى بن  (1)
 د الله، عن سعيد، عن أبي ُهريرة، فلم يذكروا أباه.يونس، وميرهم، ورووه عن ُعبي

ورواه معتمر، عن ُعبيد الله، عن سعيد مرسال، عن النبي للللللللللللللل صلى الله عليه وسلم للللللللللللللل ويحيى حافظ، ويشبه أن 
 .224 – 223يكون ُعبيد الله حد ث به على الوجهين، والله أعلم(. انظر الدارقطني: اإللزامات والتتبع، ص 

ابن حجر: )لكللل من الروايتين وجلله مرجح أمللا روايللة يحيى فللالزيللادة من الحللافظ وأمللا الروايللة األخرى وقللال الحللافظ 
فللكثرة وألن سللللعيدًا لم يوصللللف بالتدليس وقد ثبت سللللماعه من أبي هريرة ومن ثم أخرج الشللللليخان الطريقين فأخرج 

أليمان ُعبيلد اللله بن ُنمير وفي االبخلاري طريق يحيى هنلا وفي بلا  وجو  القراءة وأخرج في االسللللللللللللللتئلذان طريق 
 والنذور طريق أبي ُأسامة كالهما عن ُعبيد الله ليس فيه عن أبيه وأخرجه مسلم من رواية الثالثة(. 

 .213/  11انظر: ابن حجر: فتح الباري، 
ي تقديم ف قال الحافظ ابن حجر عن طريقة الشللللللليخين فيما إذا تعارض الوصلللللللل واإلرسلللللللال: )والتحقيق أنهم ليس لهما (2)

الوصللللللللللللل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة فمهما ترجح بها اعتمداه وإال فكم حديث أعرضللللللللللللا عن تصللللللللللللحيحه 
 .11/213لالختالف في وصله وإرساله(. انظر: ابن حجر: فتح الباري، 

 .91- 11الوادعي: المقترح، ص  (3)
قال الحافظ ابن حجر: )وزيادة راويهما لللللللللللل أي الصحيح والحسن للللللللللللل مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن  (4)

لم يلذكر تللك الزيلادة، ألن الزيللادة إمللا أن تكون ال تنلافي بينهلا وبين روايلة من لم يللذكرهللا، فهللذه تقبللل مطلقللًا، ألنهللا 
ن وال يرويه عن شلللللللللليخه ميره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم م في ُحكم الحديث المسلللللللللتقل الذي ينفرد به الثقة،

قبولهللا رد الروايللة األخرى، فهللذه التي يقع الترجيح بينهللا وبين معللارضللللللللللللللهللا، فيقبللل الراجح وُيرد المرجوح(. انظر: 
 .64 – 63ابن حجر: نزهة النظر، ص 
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نه تفرد بها ينتقد هذه الزيادة ويقول: إ الدارقطنيفاإلمام  (إذا قرأ فأنصلللللتوا)زيادة في بيان كيفية الصلللللالة 
ة إضاف ،إن الحفا  للللللللل إشارة إلى جمع :ويوافقه النووي للللللللل رحمه الله للللللللل على هذا ويقول ،ُسليمان التيمي

 .(1) فالذي يظهر أن الزيادة بمجردها ُتعتبر منافاة( .ل ضعفوا هذه الزيادة الدارقطنيإلى 
)العلة تنقسلللم إلى  :وقال عن الشلللرط الخامس من شلللروط الحديث الصلللحيح الذي هو عدم العلة

ال يطلع عليه لللللللللللللللللل أي: ذلكم  ،يوجب ضلللللعفه ،وهي سلللللبب خفي في الحديث :قسللللمين: إلى علة قادحة
 .هذه هي العلة القادحة ،السبب ل إال حفا  الحديث وُنقاده

 .فإن ُأبدل ثقة بثقة فهذا ال يضر ،كإبدال ثقة بثقة ،والعلة مير القادحة
بن  عبللد الللله الحللديللث معروف لللدى المحللدثين من طريق  (2) (البيعللان بللالخيللار)حللديللث  :مثللاللله

 لله عبد افإبدال  ،عن عمرو بن دينار عن ابن ُعمر :فشللللللللللللذ فيه بعضلللللللللللللهم وقال ،دينار عن ابن ُعمر
 .(3) بن دينار بعمرو بن دينار ُيعتبر معلاًل بعلة مير قادحة(

وقال في موضلللللللللع آخر: )وبعض إخواننا من طلبة العلم حفظهم الله إذا سلللللللللألته عن العلة مير 
هللذه علللة مير قللادحللة ولكنهللا مجرد مثللال فللإذا وجللدت في الحللديللث  ،نعم ،إبللدال ثقللة بثقللة :القللادحللة قللال

ِلمق الحديث من العلة  .ُيقال: فيه علة مير قادحة علة قادحة ثم ُأزيلت وسق
دلِّس الللذي تضلللللللللللللر عنعنتلله ثم جللاء من طريق تنتهي إلى ذلللك المللدلس وفيهللا  وذلللك كعنعنللة المللُ

وهكذا بقية  ،وقف والرفع ثم ترجح الرفعوال ،ثم ترجح الوصلللللل ،اإلرسلللللال والوصلللللل ،تصلللللريحه بالسلللللما 
 .(4) (العلل القادحة التي تطرأ على الحديث وُتعرف بجمع الطرق 

 تط  قه العملي لشروط الحديث الصح و:
 .يستطيع الباحث معرفة ذلك من خالل تتبع كالم الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل تصحيحًا وتضعيفاً 

وال  ،عاً وال منقط ،السللند: أي أال يكون ُمرسلللالً فالشللرط األول للحديث الصللحيح أن يكون متصلللل 
               واألمثلة على ذلك  ،الشلللللللللليخ مقبل لللللللللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللللللللل قد أخذ بهذا الشللللللللللرطف ،وال ُمعلقاً  ،ُمعضللللللللللالً 
 كثيرة منها: 
   :المثال األول

فة حدثنا حدثنا أبي حدثنا أبو حذي :قال اإلمام ابن كثير في تفسلللللليره: )وقال ابن أبي حاتم أيضللللللاً 
ٌِ  إِلَهٌ  ِإَولَُهُم ْ ﴿بالمدينة  شللللللللبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: نزلت على النبي   إِلََا إِلَهَ  لَا  َااِح

كيف يسلللللللللللللع النللاس إلللٌه واحللد فللأنزل الللله  :فقللال كفللار قريش بمكللة [163 :البقرة] ﴾٢٦١الرََِحي ُ  الرََْحَننُ  ُهوَ 

                                                 

 .110الوادعي: المقترح، ص  (1)
 .  101تقدم تخريج هذا الحديث في ص  (2)
 .30الوادعي: السير الحثيث، ص  (3)
 .21 – 21الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (4)
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َناَااتِ  َرلْقِ  فِ  إِنََ ﴿تعالى ََِِ رِْض  الس
َ
ِ  الَْبْحرِ  فِ   َْعرِي اَلَتِ  َاالُْفلْكِ  َاالَنََهارِ  الَلَيْ ِ  َااْرتِلَاِف  َاالِْ  َينَْفعُ  َناْ

   [164 :]البقرة  ﴾٢٦٤َيْعنِلُونَ  لَِنْو ٍ  لَِيَاٍت  :إلى قوله ﴾ الَنَاَس 

 (فبهذا يعلمون أنه إلٌه واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء

من قسللللللم  (1)قال الشلللللليخ مقبل لللللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللللل ُمعلقًا على هذا الحديث:)ُمرسللللللل والُمرسللللللل
 (2)الضعيف(

 المثال الثاني:

 محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا أبو عبد الله )أخبرنا أبو  :قال اإلمام الحاكم في المسلللللللللتدرك
 الوليد محمد بن أحمد بن برد ثنا محمد بن كثير المصيصي ثنا األوزاعي.

وحدثنا أبو علي الُحسلللللللين بن علي الحافظ ثنا جماهر بن محمد الغسلللللللاني بدمشلللللللق ثنا الفريابي 
ا لله عنهمعن األوزاعي عن الُزهري عن حرام بن محيصلللللللة األنصلللللللاري عن البراء بن عاز  رضلللللللي ا

فيها فقضلللللللللى أن حفظ  حائطًا فأفسلللللللللدت فيه فكلم رسلللللللللول الله  تكانت له ناقة ضلللللللللارية فدخل :قال
 تالحوائه في النهار على أهلها وأن حفظ الماشللللللللللية بالليل على أهلها وعلى أهل الماشللللللللللية ما أصللللللللللاب

 ماشيتهم.

ري عن الُزه هذا حديث صللللللللحيح اإلسللللللللناد على خالف فيه بين معمر واألوزاعي فإن معمرًا قال
 .عن حرام بن محيصة عن أبيه

أن ابن حبان قال: لم يسمع  ،(3))في " تهذيب التهذيب" :قال الشيخ مقبل للللللللللل رحمه الله للللللللللل ُمعلقاً 
في ترجمة والد حرام لللللللللل وهو سعد بن محيصة لللللللللل أن أبا داود  (4)وفي" تهذيب التهذيب" ،حرام من البراء

 .اهل .لم يتابع عبدالرزاق في قوله عن أبيه :قال

                                                 

 قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل: )الُمرسل: ما قال فيه التابعي: قال رسول الله ل صلى الله عليه  وسلم ل (.  (1)
 .36انظر الوادعي: السير الحثيث، ص 

 .351 - 369/ 1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (2)
 .196/  2ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (3)
 .415/  3المرجع السابق،  (4)
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   (2) ( (1)فعلى هذا فالحديث منقطع

 :المثال الثالث

إنما ُأمروا بأدنى بقرة )  : قال رسللللللول الله  :)قال ابن ُجريج :قال اإلمام ابن كثير في تفسلللللليره
   .(ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم وايم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر األبد

 ((ألن ابن ُجريج من أتبا  التابعين (3)الحديث ُمعضل) :الله للللللللللل ُمعلقاً قال الشيخ مقبل للللللللللل رحمه 
(4) 

تضح لنا أن الشيخ ُمقبل لللللل رحمه الله لللللل يشترط في الُحكم على الحديث افمن خالل هذه األمثلة 
 .ن يتوفر فيه شرط اتصال السندأ ،بالصحة

نجد أن الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل يشترط  ،أما الشلرط الثاني للحديث الصلحيح وهو العدالة
 .(0)توفره حتى يحكم على الحديث بالصحة، ولهذا لم يقبل الحديث الذي في سنده راٍو مجهول

 والجهالة سبب من أسبا  ضعف الحديث.

 :مثال ذلك

 ةع)حدثني الُمثنى حدثنا سللللويد أخبرنا ابن الُمبارك عن ابن لهي :قال اإلمام ابن كثير في تفسلللليره
 :البن كعب بن مالك ُيحدث عن أبيه ق عبد الله بن ُجبير مولى بني سلللللمة أنه سللللمع حدثني موسللللى 

كان الناس في رمضللللان إذا صللللام الرجل فأمسللللى فنام حرم عليه الطعام والشللللرا  والنسللللاء حتى يفطر 
ذات ليللة وقلد سلللللللللللللمر عنلدُه فوجلد امرأته قد نامت  من الغلد فرجع ُعمر بن الخطلا  من عنلد النبي 

ُعمر بن  اما نمت ثم وقع بها وصلللللللللللنع كعب بن مالك مثل ذلك فغد :إني قد نمُت فقال :فأرادها فقالت

                                                 

 قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل: )المنقطع: ما سقه من سنده راٍو فأكثر ليس على التوالي(.  (1)
 .36انظر: الوادعي: السير الحثيث، ص 

 .61/ 2تدرك الحاكم، الوادعي: تحقيق مس (2)
 قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل: )الُمعضل: ما سقه من سنده راويان فأكثر على التوالي(.  (3)

 .36انظر: الوادعي: السير الحثيث، ص 
 .215/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (4)
 ح ُمعين(. وقد عرف الحافظ ابن حجر المجهول بقوله: )ال ُيعرف فيه تعديل وال تجري (0)

 .14انظر: ابن حجر: نزهة النظر، ص  
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ُ  َعلِ َ ﴿ :فأخبره فأنزل الله الخطا  إلى النبي  نََُم ۡ  ٱّلَلَ
َ
ُم ۡ   َۡختَانُونَ  ُكنُت ۡ  أ َِِ نُفس

َ
 ُم ۡ َعلَيۡ  َفتَاَب  ُ

َِٰشُراُهنََ  فَسۡلَٰٔـنَ  َعنُمۡ    اََعَفا  .اآلية( ﴾َب

 ،ه ترجمةل )أما المثنى فهو ابن إبراهيم اآلملي لم نجد :قال الشيخ ُمقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل ُمعلقاً 
لة والحديث ضلللللعيف لجها .من مشلللللايخ الترمذي والنسلللللائي وهو ثقة نصلللللربن وأما شللللليخه فهو سلللللويد 

 .(1) .. (.المثنى بن إبراهيم

 مثال آخر:

خبرنا أبو النضللللر محمد بن محمد بن يوسلللللف الفقيه وأبو الحسلللللن أ) :قال الحاكم في المسللللتدرك
بن محمد العنبري قاال ثنا عثمان بن سللللللللعيد الدارمي ثنا علي بن بحر بن بري ثنا هشللللللللام بن يوسللللللللف 
 الصللللنعاني. وحدثنا أحمد بن سللللهل الفقيه ومحمد بن علي الكاتب الُبخاريان ببخارى قاال حدثنا صللللالح

ليمان النوفلي عن محم عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا هشلللللام بن يوسلللللف حدثني  د بن بن سلللللُ
 : قال رسللللللللللول الله  :بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضللللللللللي الله عنهما قال عبد الله علي بن 

 .(وأحبوا أهل بيتي لُحبي ،وأحبوني لُحب الله ،الله لما يغدوكم به من نعمه احبوا)

 .ولم ُيخرجاه ،صحيح اإلسناد هذا حديث

ن ب عبد الله  ،: )ال(صحيح اإلسناد)قال الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل ُمعلقًا على قول الحاكم 
ليمان قال الذهبي في "الميزان " سلللللللللُ
 (ثم سلللللللللاق هذا الحديث ،ال ُيعرف إال بهذا الحديث ،فيه جهالة :(2)

(3). 
األحاديث التي في سللللللندها كذا  أو متهم أو وكذلك ال يقبل الشلللللليخ مقبل للللللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللللل 

   .(4)متروك
ي فالشيخ مقبل لللللللل رحمه الله لللللللل في واقعه العمل ،أما الشرط الثالث للحديث الصحيح وهو الضبه

 .والتطبيقي ال يقبل حديث سيء الحفظ
 :مثال ذلك

ريك، حدثنا شللللل ،حدثنا إسلللللحاق بن يوسللللف :)وقال اإلمام أحمد :قال اإلمام ابن كثير في تفسلللليره
إذا قام  كان رسلللللللللول الله ) :عن رجل حدثه أنه سلللللللللمع أبا ُأمامة الباهلي يقول ،عن يعلى بن عطاء

                                                 

 .416/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (1)
 .432/  2الذهبي: ميزان اإلعتدال،  (2)
 .3/150الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (3)
 وقد تقدمت أمثلة كثيرة في أثناء الكالم على كتا  الطليعة.  (4)
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ثم  (وسلللللللللللللبحان الله وبحمده ثالث مرات ،ال إله إال الله ثالث مرات) :إلى الصلللللللللللللالة كبر ثالثًا ثم قال
 .(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) :قال

)حديث أبي ُأمامة ضعيف من أجل  :الشيخ مقبل لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل ُمعلقًا على هذا الحديثقال 
 .(1) .. (.النخعي القاضي ساء حفظه لما تولى القضاء عبد الله شريك وهو ابن 

 فالشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل في ،وأما الشرط الرابع للحديث الصحيح وهو السالمة من الشذوذ
 .واقعه العملي والتطبيقي ال يقبل الحديث الشاذ سواًء كان الشذوذ بالسند أو بالمتن

 :مثال ذلك

)قال اإلمام الطحاوي لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل في "مشكل اآلثار"              :قال الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل
 ،عن معمر ،حدثنا هشلللللللللام بن يوسلللللللللف ،حدثنا على بن بحر القطان ،حدثنا أبو أمية (91ص  1ج  )

في النوم قومًا  رأى رجل من أصللللللللللحا  النبي  :عن جابر بن سللللللللللمرة قال ،عن عبدالملك بن ُعمير
وأنتم قوم لوال  :قلللالوا .ُعزير ابن اللللله :إنكم قوم لوال أنكم تقولون  :فقلللال ،فلللأعجبتللله هيئتهم ،من اليهود
إنكم  :قالف ،ته هيئتهمبثم إنه لقي قومًا من النصللللللللارى فأعج .الله وشللللللللاء محمدما شللللللللاء  :أنكم تقولون 

اء محمد ما شللللللللاء الله وشلللللللل :قالوا: وإنكم قوم لوال أنكم تقولون   المسلللللللليح ابن الله :قوم لوال أنكم تقولون 
فال  ،قد ُكنت أسللللللللمعها منكم فتؤذيني) : فقال النبي  ، فلما أصللللللللبح قص ذلك على رسللللللللول الله 

 .(ثم شاء محمد ،ما شاء الله :ولكن قولوا ،تقولوا ماشاء الله وشاء محمد

عبة عند الدارمي  ،هلذا حلديلث ظلاهره الصلللللللللللللحلة             ولكنه قد شلللللللللللللذ  فيه معمر، ألنه قد خالفه شلللللللللللللُ

ج )وحماد بن سللللللللللمة عند اإلمام أحمد  (610ص  1ج )وأبو عوانة عند ابن ماجة  ،(209ص  2ج )
 ُفعِلم أن حللديللث ،عن ربعي عن الُطفيللل بن سلللللللللللللخبرة ،كللل هؤالء يروونلله عن عبللدالملللك (32ص  0

 .(2) (والله أعلم ،عن جابر بن سمرة شاذ ،عن عبدالملك ،معمر

 :مثال آخر

إن الذي يأكل أو  ) :أنه قال )وفي الحديث الصللللللحيح عن رسللللللول الله  :قال اإلمام ابن كثير
 .(يشر  في آنية الذهب والفضة إنما ُيجرجر في بطنه نار جهنم 

ص  3ج )ومسللللم  (96ص  11ج  )رواه البخاري  ):قال الشلليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل ُمعلقاً 
       الذي يشللللللللللللر  في آنية الفضللللللللللللة إنما يتجر  في بطنه)من حديث ُأم سلللللللللللللمة ولفظه عندهما:  (1634
 .(نار جنهم

                                                 

 .33/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (1)
 .12 – 11الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (2)
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إن الذي يشللللللللر  أو يأكل في آنية الفضللللللللة ) :رواه مسلللللللللم من طريق جماعة عن نافع ولفظهثم 
 إال في حديث ابن مسهر. (األكل والذهب)وليس في حديث أحد منهم ذكر :ثم قال مسلم (والذهب

فلالظلاهر أن ذكر األكلل واللذهلب شلللللللللللللاذ إذ قلد خلالف علي بن مسلللللللللللللهر  :عبلد الرحمنقلال أبو 
 .(1) مسلم( جماعة كما تراهم في صحيح

 فالشيخ مقبل للللللل رحمه ،وأما الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح وهو السالمة من العلة
 بلل ألف كتلابلًا جمع فيله مجموعلة من ،اللله للللللللللللللللللللللللللل في واقعله العملي والتطبيقي ال يقبلل الحلديلث المعلل

 األحاديث الُمعلة أسماه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة".
 :مثال ذلك

حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضللللللللللللي ثنا أبو ) :الحاكم في المسللللللللللللتدركقال اإلمام 
 بلد الللله عقالبلة ثنلا وهللب بن جرير ثنلا أبي قللال سلللللللللللللمعلُت يونس ُيحللدث عن الُزهري عن ُعبيلد الللله بن 

)خير الصلللللللللحابة أربعة وخير السلللللللللرايا  : قال رسلللللللللول الله  :عن ابن عباس رضللللللللي الله عنهما قال
 .(ثنا عشر ألفًا من قلةالجيو  أربعة آالف ولن ُيغلب أربعمائة وخير ا

 .هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخالٍف بين الناقلين فيه عن الُزهري(

 :(هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)قال الشيخ ُمقبل للللل رحمه الله للللل ُمعلقًا على قول الحاكم 
فوالللللد ابن أبي حللللاتم ُيرجح فيلللله  (345ص  1ج )الحللللديللللث ُمعللللل ذكره ابن أبي حللللاتم في "العلللللل" )

 .(2) (اإلرسال
 :من القواعد الحديث ة التي اعتمد عل ها الش   مق   ي رحمه الله ي في تصح و األحاديث

 .هم )رجاله ثقات( ال ُيفيد تصحيحاً قول القاعدة األولى:

 إذ قد يكونون ثقات وفيهم  (3))قولهم رجاله ثقات ال ُيفيد الصحة :ل قال الشيخ مقبل ل رحمه الله

                                                 

 .1/355الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (1)
 .123/  2الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (2)
 قال اإلمام ابن القيم: )وثقة الراوي شرط في صحة الحديث ال موجبة، بل البد من انتفاء العلة والشذوذ... (.  (3)

نن، ج   1131هللللللللللللللل، ص 1421، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1، ط 2انظر: ابن القيم: تهذيب السلُ
 إلى آخر. (لثقة رجالهإن الحديث صحيح )، وقال ابن القيم أيضًا: )وأما قولكم: 1131 –

 فجوابه من وجهين: 
أحدهما: ما تقدم مرارًا أن ثقة الراوي شلللرط من شلللروط الصلللحة وجزء من المقتضلللى لها، فال يلزم من مجرد توثيقه 
حُه: أن ثقة الراوي هي كونه صللللادقًا ال يتعمد الكذ ، وال يسللللتحل تدليس ما يعلم أنه  الُحكم بصللللحة الحديث يوضللللِّ
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   .(1) (ُمدلس، ولم يصرح بالسما  أو فيهم مختله أو في السند انقطا  أو علة أو شذوذ

 (2))وقال الهيثمي :وقال الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل في تخريج حديث من أحاديث المستدرك

 .(3) إن رجال أحمد ثقات ال ينافي االنقطا ( :والمنذري 

 )رجاله رجال الصحيح ال ُيفيد تصحيحًا(. :قولهم القاعدة الثان ة:

ن عرير جوروى شيبان عن  :(111ص  0ج ))في أسد الغابة  :قال الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل
أسللللللللللألك أن  :فقال انطلق مالٌم لنا فأتى النبي ) :عبدالملك بن ُعمير عن ُمصلللللللللعب األسلللللللللللمي قال

ي ما أمرني إال نفسللللللللللللل :؟ فقال كق ل  من علمك أو أمرك أو دق  :فقال .تجعلني ممن تشلللللللللللللفع له يوم القيامة
 .(أعني على نفسك بكثرة السجود :إني أشفع لك ثم رده فقال :قال

 :(369ص  11ج ).. وقللال الهيثمي .عن أبي ُمصلللللللللللللعللب :رواه وهللب بن جرير عن أبيلله فقللال
 .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

 ،( 4)ال يلزم أن يكون الحديث صلللللللللللللحيحاً ( رجلالله رجلال الصلللللللللللللحيح)قولله  :عبلد الرحمنقلال أبو 
 .(0) (.. .والحديث من طريق عبدالملك بن ُعمير، وكان ُيدلس كما أفاده الحافظ السيما

 تلقي الُعلماء للحديث بالقبول ال ُيعتبر تصحيحًا له. القاعدة الثالثة:
لقاه )هل الحديث الذي ت :سلأل الشيخ أبو الحسن السليماني شيخه مقباًل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل فقال

الناس بالقبول ُيحكم بصحته وإن لم يصح سنده كما ذكر صاحب التدريب عن البخاري لللللللللللل رحمه الله ل 
 ؟ القبولتلقوه بال أعلم له إسنادًا يصح مير أن الناس  :قال (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)بحديث 

                                                 

أحد األوصللللللللاف المعتبرة في قبول قول الراوي، لكن بقي وصلللللللللف الضلللللللللبه والتحفظ ؛ بحيث ال كذ  باطل، وهذا 
 ُيعرف بالتغفيل وكثرة الغله.

ووصف آخر للللللل ثانيهما لللللللل: وهو أن ال يشذ عن الناس، فيروي ما يخالفه فيه من هو أوثق منه وأكبر، أو يروي ما 
 ال يتابع عليه، وليس ممن ُيحتمل ذلك منه (. 

 .219 – 211القيم: الفروسية المحمدية، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، ص  انظر: ابن
 .1/20الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (1)
هكلذا في المطبو ، والظلاهر أن الصللللللللللللللوا  )وقول الهيثمي...(. حتى يسللللللللللللللتقيم الكالم، وانظر: السلللللللللللللللدعي: الفتللاوى  (2)

 .16/ 2الحديثية لعالمة الديار اليمنية، 
 .  462/  4الوادعي: تحقيق مستدرك الحاكم،  (3)
قال الحافظ ابن حجر: )وال يلزم من كون اإلسلللللناد من رجال الصلللللحيح أن يكون الحديث الوارد به صلللللحيحًا الحتمال  (4)

 .1/254أن يكون فيه شذوذ أو علة(. انظر: ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح، 
 .263 – 262هل، ص 1429ر اآلثار، ، صنعاء، دا0الوادعي: الشفاعة، ط  (0)
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وقد ذكر هذا الصللللنعاني في كتابه "توضلللليح األفكار" وقد  ،البد من النظر في أسللللانيده :الجوا 
إن األمللة  :قللال (1) (ال يمس القرآن إال طللاهر) :قللال ابن عبللد البر في بعض األحللاديللث مثللل حللديللث

وهذا  ،أن األملة تلقتله بلالقبول (2) (اختالف أمتي رحملة ) :وادعى بعضلللللللللللللهم في حلديلث ،تلقتله بلالقبول
م البحر فهو وإن ل ءفي ما (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) :وأملا حلديث ،ليس بصلللللللللللللحيح ال ذا وال ذاك

   .يصح له سند بمفرده فهو بمجمو  طرقه صالح للُحجية

هم ومع هذا ف ،عند المحدثين اشلللللللللللللتهرتوما أكثر األحاديث التي  ،فالبد من النظر في سلللللللللللللنده
وما أكثر األحاديث التي يسلللأل بعضلللهم بعضلللًا عن أسلللانيدها، فالبد من النظر  ،ينظرون إلى أسلللانيدها

صلللنعاني ذكر هذا ال ،إلى مير ذلك ،ال يكون المتن شلللاذًا وال يكون معلالً  ،في السلللند والنظر في المتن
 .(3)(ألفكار"في كتابه "توضيح ا

                                                 

( عن عبد الله بن أبي 469(، برقم )1رواه مالك في الموطأ، كتا  القرآن، با : األمر بالوضلللللللللللوء لمن مس القرآن ) (1)
بكر بن حزم: أن في الكتا  الذي كتبه رسلللللللول الله صللللللللى الله عليه وسللللللللم لعمرو بن حزم أن ال يمس القرآن إال 

نن   طاهر.قال اإلمام ابن ع بدالبر: )كتا  النبي صلللللللللى الله عليه وسلللللللللم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السللللللللُ
  والفرائض والديات كتا  مشللللهور عند أهل العلم معروف يسللللتغني بشللللهرته عن اإلسللللناد... والدليل على صللللحة 

 .395 – 396/  15كتا  عمرو بن حزم تلقي جمهور الُعلماء له بالقبول(. انظر: ابن عبدالبر: التمهيد، 
قال الشلللللليخ األلباني عن هذا الحديث: )ال أصللللللل له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سللللللند فلم يوفقوا، حتى  (2)

قال السلللليوطي في " الجامع الصللللغير ": ولعله ُخرج في بعض كتب الُحفا  التي لم تصللللل إلينا! وهذا بعيد عندي، 
ه صللللللللى الله عليه وسللللللللم وهذا مما ال يليق بمسللللللللم اعتقاده، ونقل إذ يلزم منه أنه ضلللللللا  على األمة بعض أحاديث

المناوي عن السللللللللبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سللللللللند صللللللللحيح وال ضللللللللعيف وال 
(؛ ثم إن معنى هذا  2/  92موضلللللو ، وأقره الشللللليخ زكريا األنصلللللاري في تعليقه على " تفسلللللير البيضلللللاوي " )ق 

( 64/ 0عند المحققين من الُعلماء، فقال العالمة ابن حزم في " اإلحكام في أصلللللول األحكام " ) الحديث مسلللللتنكر
بعلد أن أشلللللللللللللللار إلى أنلله ليس بحللديلث: وهلذا من أفسللللللللللللللد قول يكون، ألنله لو كلان االختالف رحملة لكللان االتفللاق 

خطلًا، وهلذا ملا ال يقولله مسلللللللللللللللم، ألنله ليس إال اتفاق أو اختالف، وليس إال رحمة   خه...(، انظر: سللللللللللللللُ أو سللللللللللللللُ
 .141/  1األلباني: سلسلة األحاديث الضعيفة، 

 .26الوادعي: المقترح، ص  (3)
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 المطلب الثالث
 أوجه الش ه والختالف د ن المنهج ن 

أن الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل وافق علماء مصطلح الحديث في تعري  الحديث تبين مما سبق 
 .الصحيح

 وأما بالنس ة لشروط الحديث الصح و ف مكن إجمال ذلك باآلتي:

ال يقبل ف ،وافق الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل جمهور المحدثين في شرط اتصال السند  .1
 .الحديث المرسل والمنقطع والمعضل بل يحكم عليهم بالضعف

)وما ذكرناه من سللللللللقوط االحتجاج بالمرسللللللللل  :قال ابن الصللللللللالح عن الحديث المرسللللللللل
الحللديللث ونقللاد األثر، سلللللللللللللتقر عليلله آراء جمللاهير حفللا  اوالُحكم بضلللللللللللللعفلله هو المللذهللب الللذي 

 .(1) وتداولوه في تصانيفهم(
حديث ألن ال ،المرسلللللللللللللل ال يحتجون كذلك بالحديث المنقطعبوالُعلملاء اللذين ال يحتجون 
 المنقطع أشد ضعفًا من الُمرسل.
من منع قبول المرسلللل فهو أشللللد منعًا لقبول  :)وقال ابن السلللمعاني :قال اإلمام السلللخاوي 

 .(2) .. (.المنقطعات
 المعم  أو المنقطع ؟ :أيهما أشد ضعفاا  :مسألة

)قال الجوزجاني في مقدمة كتابه في  :قال الحافظ ابن حجر ،في هذه المسللللللللألة تفصلللللللليل
   :الموضوعات

المعضلللللل أسلللللوأ حااًل من المنقطع، والمنقطع أسلللللوأ حااًل من الُمرسلللللل، والمرسلللللل ال تقوم به )
 .(الُحجة

وإنما يكون المعضللللللل أسللللللوأ حااًل من المنقطع إذا كان اإلنقطا  في موضللللللع واحد  :قلتُ 
وأما إذا كان في موضلللللعين أو أكثر فإنه يسلللللاوي المعضلللللل في سلللللوء الحال والله  ،من اإلسلللللناد
 .(3)تعالى أعلم ( 
وافق الشيخ مقبل لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل جماهير أئمة الحديث والفقه على اشتراط العدالة   .2

 .في راوي الحديث

                                                 

 .00 – 04ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (1)
 .259/  1السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .012/ 2ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (3)
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وافق الشيخ مقبل للللللللللل رحمه الله للللللللللل جماهير أئمة الحديث والفقه على اشتراط الضبه   .3
 في راوي الحديث.

 يوافق الشلليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل جمهور المحدثين في اشللتراط نفي الشلللذوذ ف  .4
 الحديث الصحيح. 

ري  اإلمام الشافعي للحديث الشاذ، إال أنه في واقعه العملي واختار لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل تع
إلملللام وهو بهلللذه الطريقلللة يوافق ا ،يجللده البللاحلللث يرُد الحللديلللث إذا تفرد بللله من ال ُيحتمللل تفرده

 .الخليلي في تعريفه للحديث الشاذ
 :مثال ذلك

 ،حدثنا ُمسد د:(6ص  5ج  ))قال أبو داود لللل رحمه الله لللل  :قال الشيخ مقبل لللل رحمه الله لللل
 :قال ،عن أبي ُهريرة ،عن محمد بن سللليرين ،أخبرنا هشلللام بن حسلللان ،أخبرنا عيسلللى بن يونس

 .(وإن استقاء فليقضِ  ،من ذرعه قيٌ  وهو صائم فليس عليه قضاء) :قال رسول الله 
ولكن الحافظ المنذري كما  ،الصللللللللللحيحهذا الحديث إذا نظرت إلى سللللللللللنده وجدتهم رجال 

 .ال أراه محفوظاق  :قال محمد ل يعني البخاري ل :إن الترمذي يقول :يقول (1)في "عون المعبود"
 ،وال يصللللح إسللللناده ،وقد روي هذا الحديث من مير وجه عن أبي هريرة :قال أبو عيسللللى

 .ليس من ذا شيء :سمعُت أحمد بن حنبل قال :قال أبو داود
 .ا هل .ُيريد أن الحديث مير محفو  :الخطابيقال 

زعم أهل البصلللللللللللرة أن هشلللللللللللامًا وِهمق  :وقال الدارمي .وأنكره أحمد :(2)وفي "فيض القدير" 
 (3) ( .ا هل .فيه
لللللللللللللل وافق الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل جمهور المحدثين في اشتراط نفي العلة في الحديث  0

 الصحيح.

                                                 

 .  1 -5/ 5آبادي: عون المعبود،  (1)
 .166هل، ص 1410، 6المناوي: فيض القدير، ج  (2)
 .394 – 393الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (3)
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  :الثاني المبحث

 الحديث تحسين في الوادعي مقبل الشيخ منهج

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: الحديث الحسن عند المحدثين ومنهجهم فيه

 المطلب الثاني: الحديث الحسن عند الشيخ مقبل الوادعي ومنهجه فيه

 المطلب الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين المنهجين
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 المطلب األول
 الحديث الحسن عند المحدث ن

 وقد بي ن العلماء سبب تقديمه على بقية ،النو  الثاني ِمن أنوا  الحديث هو الحديث الحسن
م الشتراكه مع الصحيح في الحجية( :فقال اإلمام السخاوي  ،األنوا   (1) )وقدِّ

 تعريف الحديث الحسن

نُ  :)قال الليث :األزهري قال اإلمام  :الحسن لغة سق ُسنق  :الحق ُسنق ال :تقول ،نعٌت لما حق شيء حق
 (2) ُحسنًا(

الجمال جمع مقحاِسن على مير القياس :ن بالضمسة الحُ 
(3) 

اختلف العلماء في تعري  الحديث الحسن اصطالحًا على عدة تعريفات  اصطالحًا:لحسن ا
 :أشهرها  (4)

 :(0)تعريف اإلمام الخطادي
 لذي يقبله وهو ا ،الحديثشتهر رجاله وعليه مدار أكثر ا)ما ُعرف مخرجه و  :فقد عقر فه بقوله

 .(6) أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء(

                                                 

 .1/116السخاوي: فتح المغيث،  (1)
 .113/ 4األزهري: تهذيب اللغة،  (2)
 .1119الفيروزآبادي: القاموس المحيه، ص  (3)
حة  (4) وبي ن اإلمام السللللللللللخاوي سللللللللللبب هذا االختالف فقال: )والحسللللللللللن لما كان بالنظر لقسللللللللللميه اآلتيين تتجاذبه الصللللللللللِّ

 والضعف، اختلف تعبير األئمة في تعريفه(. 
 .116/  1انظر: السخاوي: فتح المغيث، 

 وقال اإلمام الذهبي: )وفي تحرير معناه اضطرا (.  
 .26هل، ص 1410روت، دار البشائر، ، بي1انظر: الذهبي: الموقظة، ط   
وقال أيضلللللًا: )ال تطمع بأن للحسللللللن قاعدة تندرج ُكل  األحاديث الِحسللللللان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث   

تردد فيه الحفا ، هل هو حسللن أو ضللعيف أو صللحيح ؟ بل الحافظ الواحد يتغي ُر اجتهاده فيومًا يصللفه بالصللحة، 
 ن، ولربما استضعفه (. ويومًا يصفه بالحس

 .  29 – 21انظر: الذهبي: الموقظة، ص 
هو اإلمام العالمة الحافظ اللغوي، أبو سلللللللللللليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، صلللللللللللاحب التصلللللللللللانيف. توفي  (0)

 هل.311رحمه الله سنة 
 .25 – 23/  15انظر: سير أعالم الُنبالء، 

 .6هل، ص 1311لب، المطبعة العالمية، ، ح1، ط 1الخطابي: معالم السنن، ج  (6)
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رقج المنقطع :قال اإلمام السيوطي .)ُعرف مخرجه( :فقوله  وحديث ،)فأخرج بمعرفة المقخة
 .(1) الُمدلِّس قبل بيانه (
ُل والمنقطع والمعضل ل لعدم بروز  ،)وذلك كناية عن اإلتصال :وقال السخاوي  إذ المرسق

لس ل بفتح الالم ل وهو الذي سقه منه بعضه مع إيهام  ،رجالها ل ال ُيعلم مخرج الحديث منها وكذا الُمد 
  .(2) االتصال(
)بالعدالة وكذا الضللللللللللبه المتوسلللللللللله بين الصللللللللللحيح  :)واشللللللللللتهر رجاله( قال السللللللللللخاوي  :وقوله
 .(3)والضعيف(

)وهلذه عبارة ليس  :(4)فقلد قلال اإلملام ابن دقيق العيلد ،العلملاء تعري  اإلملام الخطلابيوقلد انتقلد 
رفق فإن الصلللللللحيح أيضلللللللًا قد عُ  .وال هي أيضلللللللًا على صلللللللناعة الحدود والتعريفات ،فيها كبير تلخيص

دِّ الحسن( ،مخرجه واشتهر رجاله  . (0) فيدخل الصحيح في حق
طبق إذ الصحيح ين ،)وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات :وقال اإلمام الذهبي

 . (6) ذلك عليه أيضًا(
ل ُم ف ،بحث " وعليه مدار أكثر الحديث" فيه :) قوله :السليمانيقال الشيخ أبو الحسن  هل ُيسق

  (5) للخطابي بأن أكثر األحاديث من قبيل الحسان ؟ ! هذا يحتاج إلى بحث ونظر (
وال جاريًا على صناعة الحدود  ،أن تعري  اإلمام الخطابي ليس جامعًا وال مانعاً  فالخالصة

 والتعريفات.
 تعريف اإلمام الترمذي:

وال يكون  ،)كل حديث يروى ال يكون في إسناده من يتهم بالكذ  :قال اإلمام الترمذي
   (1) ويروى من مير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن( .الحديث شاذاً 

                                                 

 .239/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (1)
 .116/  1السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .116/  1المرجع السابق،  (3)
هو اإلمام أبو الفتح محمد بن علي بن وهب تقي الدين الُقشلللللللللليري، من أكابر الُعلماء في األصللللللللللول، فقيه مجتهد، له  (4)

تصللللللللللللانيف منها " إحكام األحكام " و " اإللمام بأحاديث األحكام " و " االقتراح في بيان االصللللللللللللطالح "، وميرها، 
 هل.512توفي سنة 

 .213 – 6/212انظر: الزركلي: األعالم، 
 .231 - 229ابن دقيق العيد، االقتراح، ص  (0)
 .26الذهبي: الموقظة، ص  (6)
 .50السليماني: الجواهر السليمانية، ص  (5)
 .204/  6الترمذي: جامع الترمذي،  (1)
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 :شترط اإلمام الترمذي للحكم على الحديث بأنه حسن ثالثة شروطافقد 
 أن ال يكون في إسناده من يتهم بالكذ .   .1
 .وأال يكون اإلسناُد شاذاً   .2
 (1) وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر.  .3

 عترض على تعريف اإلمام الترمذي باعتراضات منها:اوقد 

ن أحاديث في جامعه  :كيف يقول الترمذي في تعريفه .1 )يروى ِمن مير وجه( مع أنه حس 
 .)حسن مريب( أو )حسن صحيح مريب( ال نعرفه إال من هذا الوجه ( :قال عنها

)أجا  عنه ابن سللللللليد الناس  :فقد قال اإلمام السلللللللخاوي  ،وقد أجا  العلماء عن هذا االعتراض
 .(2) من مير صفة أخرى إال الحسن المطلق( ،حسن فقه :بأنه عر ف ما يقول فيه

 وقد أجيب عن ذلك ،شللللرطه أن ال يكون في إسلللللناده من يتهم بالكذ  :أن الصللللحيح أيضلللللاً  .2
ألن الللذي يحتللاج إلى مجيئلله ِمن  ،)ويروى ِمن مير وجلله( :بللأنلله قللد ميزه عن الصلللللللللللللحيح بقوللله

 .(3)ومن لم تثبت عدالته ،مير وجه ما كان راويه في درجة المستور
)ال يكون في إسلللللللللللللناده من يتهم بالكذ ( أدخل في التعري  من هو ضلللللللللللللعيف جدًا  :قوله  .3

 .ومعلوم أن رواية الضعيف جدًا ال تصلح في الشواهد
 وقد أجيب عن ذلك أنه يؤخذ خروج هذا النو  من الرواة من كالم الترمذي الذي سبق       

 )أن من كان مغفالً  :)يؤخلذ مملا ذكره الترمذي قبل هذا :قلال الحلافظ ابن رجلب ،التعري 
 .(4) وال يشتغل بالرواية عنه عند األكثرين( ،كثير الخطأ ال يحتج بحديثه

من مير وجلله  ى ألن قوللله يرو  ،)وال يكون شللللللللللللللاذًا( زيللادة ال حللاجللة إليهللا :أن قول الترمللذي .4
 يغني عنه.

)ليس في كالمه تكرار بل الشلللللاذ عنده ما خالف  :حجر فقالأجا  عن ذلك الحافظ ابن 
ي ل كما صلللللللللللرح به الشلللللللللللافع ،نفرد به أو لم ينفردافيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سلللللللللللواء 

 .رضي الله عنه ل
وإنما يتمشلللللللى ذلك على رأي من يزعم  .من مير وجه شلللللللرط زايد على ذلكيروى  :وقوله

ألن الحمللل على  ،قوحمللل كالم الترمللذي على األول ألي .ن الشللللللللللللللاذ مللا تفرد بلله الراوي مطلقللاً أ
 . (0) (والله أعلم ،وال سيما في التعاري  ،التأسيس أولى من الحمل على التأكيد

                                                 

 .50انظر: السليماني: الجواهر السليمانية، ص (1)
 .1/121السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .242/  1انظر: السيوطي: تدريب الراوي،  (3)
 .294/  1انظر: ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (4)
 .416/  1ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (0)
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في الحسللللللن ما اقتصللللللر عليه  ققال اإلمام السللللللخاوي عن تعري  اإلمام الترمذي: )األلي
 .(1) الترمذي(

 تعريف اإلمام ادن الصالح:
هم كل هذا مسللللتب)  :الصللللالح بعد ذكره لتعري  اإلمام الخطابي واإلمام الترمذيقال اإلمام ابن 

   .وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح ،ال يشفي الغليل
وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كالمهم مالحظًا مواقع اسلللللللللتعمالهم فتنقح 

 :مانلي واتضح أن الحديث الحسن قس
الحديث الذي ال يخلو رجال إسللللللناده من مسللللللتور لم تتحقق أهليته مير أنه ليس مغفاًل  :أحدهما

ديث، أي لم يظهر منه تعم د الكذ  في الح ،كثير الخطلأ فيملا يرويله وال هو متهم بلالكلذ  في الحلديلث
ويكون متن الحديث مع ذلك قد ُعرفق بأن ُرويق مثله أو نحوه ِمن وجه آخر  ،وال سللللللللللبب آخر مفسللللللللللق

على مثله أو بما لُه من شلللللللللللاهٍد وهو ورود حديث آخر  هأو أكثر حتى اعتضلللللللللللد بمتابعة من تابع رواي
ُرج بذلك عن أن يكون شاذًا ومنكراً   القسم يتنزل.ا وكالم الترمذي على هذ ،بنحوه فيخة

جال يبلغ درجة ر  األمانة مير أنه لمِمن المشلللللللهورين بالصلللللللدق و  هن روايأن يكو  :القسييييم الثاني
د  ما ينفرُد ب ،عنهم في الحفظ واإلتقان صلللللللللللرُ الصلللللللللللحيح لكونه يق ه وهو مع ذلك يرتفع عن حال من ُيعق

من حديثه وُيعتبُر في كل للللللللللللللل مع سللالمة الحديث ِمن أن يكون شللاذًا ومنكرًا للللللللللللللل سللالمته ِمن أن يكون 
 (2) القسم الثاني يتنزل كالم الخطابي( وعلى ،معلالً 

والقسلللللللللللللم الثاني وهو الحديث                   ،فالقسلللللللللللللم األول الذي ذكره ابن الصلللللللللللللالح وهو الحسلللللللللللللُن لغيره
 الحسن لذاته.

 تعريف الحافظ ادن حجر:
 مير معلل وال ،متصلللللللللل السلللللللللند ،)وخبُر اآلحاد بنقل عدل تام الضلللللللللبه :قال الحافظ ابن حجر
 .(3) شاذ هو الصحيح لذاته(

   (4) )فإن خف الضبه فهو الحسن لذاته( :ثم قال
فظهر من خالل مللا تقللدم أن الحللافظ ابن حجر يرى أن شلللللللللللللروط الحللديللث الحسلللللللللللللن هي نفس 

حديث وراوي ال ،شللللللروط الحديث الصللللللحيح بإسللللللتثناء الضللللللبه، فراوي الحديث الصللللللحيح تام الضللللللبه
 .الحسن خفيف الضبه

                                                 

 .11/  2السخاوي: فتح المغيث،  (1)
 .32 - 31ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (2)
 .02ابن حجر: نزهة النظر، ص  (3)
 .61ص المرجع السابق،  (4)
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رط فراوي الصللللحيح يشللللت ،إال في تفاوت الضللللبه ،)هو والصللللحيح سللللواء :الحافظ ابن حجرقال 
ليس  وإن كان ،و راوي الحسلللللللن ال يشلللللللترط أن يبلغ تلك الدرجة ،أن يكون موصلللللللوفًا بالضلللللللبه الكامل
ومللا عللدا ذلللك من  ،وعن كونلله كثير الخطللأ ،يخرج عن كونلله مغفالً  ،عريللًا عن الضلللللللللللللبه في الجملللة

ن فال بد مِ  ،وعدم كونه شللللللاذًا وال معلوالً  ،كالصللللللدق واالتصللللللال ،ة في الصللللللحيحاألوصللللللاف المشللللللترط
 (1) اشتراط ذلك كله في النوعين(

ما اتصللللللللل سللللللللنده بنقل عدل خف  ضللللللللبطه مير  :فالحديث الحسلللللللن عند الحافظ ابن حجر هو
 .(2)معلل   وال شاذ

 فالخالصة في تعريف الحديث الحسن أن الحسن قسمان:
قال  ،(3)وتعري  الحافظ ابن حجر هو ِمن أحسلللللللللن التعاري  لهذا القسلللللللللم :الحسيييييين لذاته  .1

)هذا التعري  على إيجازه  أصح ما قيل في الحديث الحسن  :الشيخ األلباني لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل
أحد  إال أنه خف ضللللبه ،وهو الذي توفرت فيه جميع شللللروط الحديث الصللللحيح المتقدمة ،لذاته
   (4) رواته(
هو  ،من أحسلللن التعاري  المختصلللرة المسلللتنبطة من كالم أهل العلم السلللابق :الحسيين لغ ره .2

 .(0) تعري  الشيخ أبي الحسن السليماني: )ما فيه ضعف خفيف ُيجبُر بنحوه(
وسلللالم من االنتقادات السلللابقة التي وجهت لتعري   ،ألنه شلللامل لجميع صلللور الضلللعف الخفيف

 اإلمام الترمذي والله أعلم.

                                                 

 .64هل، ص 1411، الهند، الدار السلفية، 1ابن حجر: األسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة، ط  (1)
 .64هل، ص 1431، الرياض، دار المنهاج، 4انظر: الخضير: تحقيق الرمبة في توضيح النخبة، ط  (2)
وقللد انتقللد اإلمللام الصللللللللللللللنعللاني تعري  الحللافظ ابن حجر بقولله: )ويقلال للحللافظ وكللذلللك تعريفللك الحسللللللللللللللن في النخبللة  (3)

وشللللرحها بقوله فإن خف  الضللللبه أي قل  مع بقية الشللللروط المتقدمة في حدِّ الصللللحيح فحسللللن لذاته مير منضللللبه 
عرف والجوا  بأنه مبني على ال أيضللللللًا فإن خفة الضللللللبه أمر مجهول، ومثله تعري  المصللللللنف له في مختصللللللره

 أو على المشهور مير نافع إذ ال عرف في مقدار خفة الضبه(. 
 .1/140انظر: الصنعاني: توضيح األفكار، 

وقد أجا  الشلللللليخ أبو الحسللللللن السللللللليماني عن هذا االعتراض بقوله: )فال إشللللللكال حول عبارة الحافظ: )فإن خف 
 إلى ُسل م الجرح والتعديل، لمعرفة ألفا  هذه المرتبة، والله أعلم.الضبه...( ألن معرفة ذلك تكون بالرجو  

وقول الصللللللللنعاني: )ال ُعرف في مقدار خفة الضللللللللبه( قول مير مقبول، ألن التفاوت بين مراتب الجرح والتعديل، 
ومعرفللة منزلللة كللل مرتبللة، ومللا تحويلله من عبللارات، كللل هللذا معروف مشللللللللللللللهور، وهم وإن لم يقولوا: فالن خفيف 

 لضبه، فقد عبروا بما يدل على ذلك (.ا
 .16انظر: السليماني: الجواهر السليمانية، ص 

هلللللللللللللللللللللل، ص 1425، الرياض، مكتبة الراشلللللللد، 1انظر: العيزري: جهود الشللللللليخ األلباني في الحديث روايه ودراية، ط  (4)
214. 

 .11السليماني: الجواهر السليمانية، ص  (0)
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 بالحديث الحسن لذاته:حكم الحتجاج 
 ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث الحسن ُيحتج  به كالحديث الصحيح.

              قال اإلمام الخطابي بعد تعريفه للحديث الحسلللللللللللللن: )وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويسلللللللللللللتعمله 
   (1) عامة الفقهاء(

 ويجعله مندرجًا في أنوا  ،نو  الحسلللللنرد ف)ِمن أهل الحديث من ال يُ  :وقال اإلمام ابن الصلللللالح
 .(3) الندراجه في أنوا  ما ُيحتج به( ،(2)الصحيح

دون الصللللحيح على ما تقدم من حديهما فهو كالصللللحيح )الحسللللن وإن كان  :وقال اإلمام النووي 
   .(4) (في أنه يحتج به

     (0) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء(
 (6) (المحتج به في األحكام عند جمهور األئمة)الحسن  :القيموقال اإلمام ابن 

   (5) )يجب العمل به عند جمهور العلماء( :وقال اإلمام الذهبي

تفاق على أن الحديث ومير واحد نقلوا اال  (1))... وذلك أن المصللللللللللنف :وقال الحافظ ابن حجر
 .(9) ..(.به كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبة الحسن يحتج  

)ذهلب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أن الحسلللللللللللللن كالصلللللللللللللحيح في  :وقلال اإلملام السللللللللللللليوطي
 . (11) االحتجاج به إن كان دونه في القوة(

مام قال اإل ،فذهبوا إلى عدم االحتجاج بالحديث الحسلللللللللللن ،وخالف بعض أهل الحديث الجمهور
نه ،)وِمم ن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي  :السلللللللخاوي  ئل عن حديث فحسللللللل   ،فإنه سلللللللُ
 حسن. أنه :فأعيد السؤال مرارًا وهو ال يزيد على قوله ،إنه حسن :أتحتج به ؟ فقال :فقيل له

                                                 

 .6/  1الخطابي: معالم السنن،  (1)
 قال السيوطي: )كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أواًل (  (2)
 .241/ 1انظر: السيوطي: تدريب الراوي،   
 .31ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .141هل، ص 1411، السعودية، مكتبة اإليمان، 1، ط 1النووي: إرشاد طال  الحقائق، ج  (4)
 .24/301ية: مجمع الفتاوى، ابن تيم (0)
 .4/1334ابن القيم: تهذيب السنن،  (6)
 .212/  20الذهبي: سير أعالم النبالء،  (5)
 أي اإلمام ابن الصالح. (1)
 .411/  1ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (9)
 .996/  3السيوطي: البحر الذي زخر في شرح ألفية األثر،  (11)
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 :ديثه ؟ فقالأتحتج بح :فقيل له ،إنه ال بأس به :فقال ،ونحوه أنه سلللللللللئل عن عبدربه بن سلللللللللعيد
م  ،الحجة سللللللللللللفيان وشللللللللللللعبة :ثم قال ،سللللللللللللن الحديثهو ح  والمعتمد ،االحتجاج بهوهذا يقتضللللللللللللي عقدق
 .(1)(األول

أن هاهنا  :)وأما ما قيل من أن الحسلللن ُيحتج  به ففيه أشللللكال وذلك :وقال اإلمام ابن دقيق العيد
 .يجب معها قبول الرواية إذا ُوجدت في الراوي  ،أوصافاً 

المسلللللللللللللمى بالحسلللللللللللللن ِمم ا قد ُوجدت فيه هذه الصلللللللللللللفات على أقل فلأملا أن يكون هلذا الحديث 
دقت فللذلللك حللديللث صلللللللللللللحيح ،ال الللدرجللات التي يجللب معهللا القبول أو وإن لم توجللد فال يجوز  ،فللإن ُوجللِ

وإن ُسمِّيق حسنًا( ،االحتجاج به
 (2). 

   (3) )وشذ  بعض أهل الحديث فرد ه( :وحكم اإلمام السيوطي على هذا القول بالشذوذ فقال

ومن أحسللللللللن من تكلم على ُحكم االحتجاج بالحديث الحسللللللللن لذاته الدكتور خالد بن منصللللللللور               
 وقد استفدنا منه كثيرًا. ،(4)الدريس 

 حكم الحتجاج بالحديث الحسن لغ ره

 ،هضللللللللعفًا خفيفًا إال أنه بمجمو  طرقه ُيحتج ب ةالحديث الحسللللللللن لغيره وإن كانت طرقه ضللللللللعيف
لد قال الدكتور خا ،شللللللتهر عنه ذلك هو اإلمام الشللللللافعياوأقدم من  ،وعلى ذلك صللللللنيع األئمة وعملهم

)الرأي القائل باعتضلللللاد الضلللللعيف يقوم على ثالثة علماء سلللللاهموا في شلللللرحه وتوضللللليحه إما  :دريسال
 :بالقول أو العمل وهم

 اإلمام الشافعي. .1
 اإلمام الترمذي. .2
 .(0) اإلمام البيهقي ( .3

 موقف اإلمام الشافعي من الحديث الحسن لغ ره:
من  فمن شلاهد أصلحا  رسول الله  :)المنقطع مختلف فيه :قال الشلافعي لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل

 أُعتبر عليه بأمور منها: فحد ث حديثًا منقطعًا ِمن النبي  ،التابعين

                                                 

 .126/  1السخاوي: فتح المغيث،  (1)
 .232ل  231ابن دقيق العيد: االقتراح، ص  (2)
 .996/  3السيوطي: البحر الذي زخر في شرح ألفية األثر،  (3)
 .2109هل، 1426، الرياض، أضواء السلف، 1، ط 4انظر: الدريس: الحديث الحسن لذاته ولغيره، ج  (4)
 .2113/  0ره، الدريس: الحديث الحسن لذاته ولغي (0)
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ُه فيه الحفا  المأمونفإن شللللللللللل ،ر إلى ما أرسللللللللللل من الحديثأن ينظ    -  فأسلللللللللللندوه إلى ،ون ركق
لق                            كللللللانللللللت هللللللذه داللللللللة على صلللللللللللللحللللللة من قُ  ،بمثللللللل معنى مللللللا روى  رسلللللللللللللول الللللللله  بللللللِ

 .وحفظقهُ  ،عنه

 لم يشركه فيه من يسنده، ُقبل ما ينفرد به من ذلك. ،وإن انفرد بإرسال حديث    -
ذين ِمم ن ُقبللل العلم من مير رجللاللله اللل ،هللل يوافقلله مرسللللللللللللللل ميره :وُيعتبر عليلله بلأن ُينظر    -

له ،قبل عنهم ؟ فإن ُوجدق ذلك عف وهي أض ،كانت داللة تققوِّي له لللللللللللل أي للمرسل األول للللللللللللل مرسق
 من األولى.

 ،قواًل له ُنِظرق إلى بعض ما ُيروى عن بعض أصللللللحا  رسللللللول الله  :وإن لم يوجد ذلك    -
نت في هذه داللة على أنه لم يأخذ مرسللللللللللله إال كا  فإن ُوِجدق يوافق ما روى عن رسلللللللللول الله

 .شاء الله لإن عن أصل صحيح ل 
.. وإذا .النبي وكلللذللللك إن وجلللد عوام ِمن أهلللل العلم ُيفتون بمثلللل معنى ملللا روى عن     -

م أن وال نسلللللللتطيع أن نزع ،هنا أن نقبل مرسلللللللللدالئل بصلللللللحة حديثه بما وصلللللللفت، ُأحببُوجدت ا
 (1) الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل(

فهذا نص واضلللح صلللريح من اإلمام الشلللافعي لللللللللللللللل وهو من األئمة المتقدمين لللللللللللللللل في االحتجاج 
 .ةبالحديث الحسن لغيره وإن كان هو دون الحديث الصحيح في المنزل

 وأحمد دن حن   من الحديث الحسن لغ ره: ،(2)موقف اإلمام ن يح ى دن سع د القطان
يعني أحمللد قللال لي  عبللد اللله قللال لي أبو  : )وقللال إسلللللللللللللحللاق بن هلان :قلال الحلافظ ابن رجللب

لنبي أن ا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر ال أعلم عبيلد اللله بن عمر أخطأ إال :يحيى بن سلللللللللللللعيلد
 فأنكره يحيى بن سلللللللللللللعيد  :عبد الله الحديث، قال أبو  (3) (ال تسلللللللللللللافر امرأة فوق ثالثة أيام  ) :قال
 .عليه

   (4) (فلما بلغه عن العمري صححه ،)لم يسمعه إال من عبيدالله :الله قال أبو عبد

                                                 

 .464ل  461الشافعي: الرسالة، ص  (1)
هو يحيى بن سللللللللللللللعيللد بن فروخ القطللان، اإلملللام الكبير، أمير المؤمنين في الحللديللث، انتهى إليلله الحفظ في زمللانللله،  (2)

 هل.191في العلل والرجال، توفي سنة 
 .115 – 150/  9انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 

( وأخرجه 1115(، برقم )4أخرجه البخاري في صلللحيحه في كتا  تقصللللير الصلللالة، با : في كم يقصللللر الصللللالة ) (3)
 (.3240(، برقم )54مسلم في كتا  الحج، با : سفر المرأة مع محرم إلى حج وميره )

 .331/  1ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (4)
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) فتأمل كيف ارتا  في حديث عبيد الله العمري للللللللل وهو ثقة ل  :قال الشيخ أبو الحسن السليماني
            وهو ضلللللللللللللعيف عنلللد  ،بن عمر العمري  عبلللد اللللله وهو  ،ثم صلللللللللللللححللله بحلللديلللث العمري الصلللللللللللللغير

   (1) القطان وأحمد(
لمنكر ؟ ترى أن يكتب الحديث ا ،الفوائلد التي فيهلا المنلاكير ه)فهلذ : ملام أحملد بن حنبللوقيلل ل

 .المنكر أبدًا منكر :قال
 .فالضعفاء :قيل له

   (2) كأنه لم يقر بالكتا  عنهم بأسًا( ،قد يحتاج إليهم في وقت :قال
 من الحديث الحسن لغ ره: (3)موقف اإلمام محمد دن يح ى الذهلي الن سادوري 

   :الزهري بن مسلم ابن أخي  عبد الله قال العقيلي في ترجمة محمد بن 
فجلعه في الطبقة الثانية من أصلللحا  الزهري مع أسلللامة بن  ،)وأما محمد بن يحيى النيسلللابوري 

وهؤالء كلهم في رجللال  ،بن إسلللللللللللللحللاق عبللد الرحمنو  ،وأبي أويس، وفليح ،ومحمللد بن إسلللللللللللللحللاق ،زيللد
إذا اختلف أصللللللللللحا  الطبقة الثانية كان المفز  إلى  :وقال محمد بن يحيى ،الضللللللللللعف واالضللللللللللطرا 

لطبقللة يعني ا  -وجللد عنللدهم بيللان ففيمللا روى هؤالءأصلللللللللللللحللا  الطبقللة األولى في اختالفهم فللإن لم ي
بن أخي ا وقد روى  ،الثانية لللللللللللل وفيما روى للللللللللللل يعني أصحا  الطبقة الثالثة للللللللللللل ُيعرف بالشواهد والدالئل

   .(4) وال الثالثة ( الزهري ثالثة أحاديث لم نجد لها أصاًل عند الطبقة األولى وال الثانية
وعلى  ،)فقد بي ن العقيلي أن رجال الطبقة الثانية فيهم ضللللعف :قال الشلللليخ أحمد بن أبي العينين

إن ضللللللبطهم يعرف بالشللللللواهد والدالئل، وقد  :الذهليومع ذلك قال  .هذا فالطبقة الثالثة أضللللللعف منهم
 .(0) وافقه على ذلك العقيلي(

 موقف اإلمام ال خاري من الحديث الحسن لغ ره:

                                                 

 .95السليماني: الجواهر السليمانية، ص  (1)
هللللللللللللللللللل، 1411، بيروت، المكتب اإلسلللللالمي، 1، ط 2حنبل: مسلللللائل اإلمام أحمد بن حنبل، رواية ابن هان ، ج ابن  (2)

 .165ص 
هو محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤيب، اإلمام العالمة الحافظ البار ، شلللللللللللليخ اإلسللللللللللللالم، وعالم  (3)

 هل.201هلي النيسابوري، توفي سنة أهل المشرق، وإمام أهل الحديث بخراسان، أبو عبدالله الذ
 .214 – 253/  12انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 

 .11/ 4العقيلي: الضعفاء الكبير،  (4)
، القاهرة، مكتبة أنوار 1ابن أبي العينين: القول الحسلللللللن في كشلللللللف الشلللللللبهات حول االحتجاج بالحديث الحسلللللللن، ط  (0)

 .145م، ص 2114مكة، 
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 ،الله النخعي، عن أبي إسللللللللللحاق حدثنا شللللللللللريك بن عبد :قال ،حدثنا قتيبة :قال اإلمام الترمذي
)من زر  في أرض قوم بغير إذنهم فليس للله من  :قللال أن النبي  ،عن رافع بن خللديج ،عن عطللاء

 .الزر  شيء وله نفقته(
ال نعرفه ِمن حديث أبي إسلللحاق إال من هذا الوجه من حديث شلللريك  ،هذا حديث حسلللن مريب

وهو قول أحمد وإسللللللحاق وسللللللألت محمد  ،والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم عبد الله بن 
ال إ ،وقال: ال أعرفه ِمن حديث أبي إسلللللحاق ،هو حديث حسلللللن :فقال ،بن إسلللللماعيل عن هذا الحديث

 من رواية شريك.
ع عن راف ،عن عطاء ،حدثنا عقبة بن األصللللم :قال ،حدثنا معقل بن مالك البصللللري  ،قال محمد

 .(1) نحوه ( بن خديج عن النبي 
)وتفرد شلللللللللللريك بمثل هذا األصلللللللللللل مع كثره  :قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره الحديث السللللللللللابق

 عتضلد بما رواه الترمذي لللللللللللللل أيضًا لا لكنه  ،الرواة عن أبي إسلحاق ِمما يوجب التوقف عن االحتجاج به
   (2) الله عنه ل فوصفه بالحسن لهذا(من طريق عقبة بن األصم عن عطاء بن رافع ل رضي 

نق الحديث بمجمو  الطريقين الطريق ف ،فظهر من كالم الحافظ ابن حجر أن  البخاري إنما حسلللللللللل 
 ،  كثيراً )صلللدوق يخط :قال عنه الحافظ ابن حجر ،النخعي القاضلللي عبد الله األولى فيها شلللريك بن 

 .(3) تغير حفظه منُذ ولي القضاء (
زعم و  ،)مقبول من العاشلللللللللللللرة :فيهلا معقلل بن ملاللك قال عنه الحافظ ابن حجروالطريق األخرى 
 .(4) األزدي أنه متروك فأخطأ(

   :لغ ره الحسن موقف اإلمام الترمذي من الحديث
ليل وكونه يطلق عليه وصلللف الحسلللن فهذا د ،تقدم تعري  اإلمام الترمذي للحديث الحسلللن لغيره

 على أنه يحتج به.
 ِمن الحديث الحسن لغ ره: (0)ال  هقيموقف اإلمام 

                                                 

سلللللنن الترمذي، كتا  أبوا  األحكام عن رسلللللول الله صللللللى الله عليه وسللللللم، با : ما جاء فيمن زر  في أرض قوٍم  (1)
 (.1366(، برقم )29بغير إذنهم )

 .429/  1ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (2)
 .961ابن حجر: التقريب، ص  (3)
 .614المرجع السابق، ص  (4)
الثبت الفقيه، شللللللللليخ اإلسلللللللللالم، أبو بكر، أحمد بن الُحسلللللللللين بن علي بن موسلللللللللى الخراسلللللللللاني، هو الحافظ العالمة،  (0)

صللللللاحب التصللللللانيف المشللللللهورة التي منها " السللللللنن الكبير " و " األسللللللماء والصلللللللفات " و " الخالفيات " وميرها، 
 هل.401توفي سنة 

 انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 



 082 

)ونحن إنملللا ال نقول  :قلللال اإلملللام البيهقي في أثنلللاء كالمللله على الوضلللللللللللللوء من مس اللللذكر
تأكد به أو ما ت ،نضلللللللم إليه قول بعض الصلللللللحابةاأو  ،م إليه ميرهضلللللللفإذا ان ،بالمنقطع إذا كان منفرداً 

 .(1) فإنا نقول به( ولم يعارضه ما هو أقوى منه ،سيلالمرا
 موقف اإلمام ادن الصالح من الحديث الحسن لغ ره:

 لحديث الحسن وقد تقدم.ل هُيعرُف موقفه من خالل تعريف
 موقف اإلمام النووي من الحديث الحسن لغ ره:

 رةكثينجلد أحلاديلث محكوملًا بضلللللللللللللعفهلا مع أنهلا مرويلة من وجوه  :)قلد يقلال :قلال اإلملام النووي 
وكراهة الماء المشللللللمس فهال انجبر بعضللللللها ببعض فصللللللارت حسللللللانًا كما  ،كحديث األذنان من الرأس

 تقدم في حده.
بل ما كان ضللللللللعفه لضللللللللعف  ،أنه ليس كل ضللللللللعف يزول بمجي  الحديث من وجوه :والجواب

كذا إذا و  ،الصللللدوق األمين زال بمجيئه من وجه آخر لداللة ذلك على عدم اختالل ضللللبطه يهو احفظ ر 
 .(2) ل بمجيئه ِمن وجه آخر إما مسندًا وإما مرساًل(كان الضعف لكونه مرساًل زا

 موقف ش   اإلسالم ادن ت م ة من الحديث الحسن لغ ره:
ويكون  ،هالغله في حديث ة)وقد يكون الر جُل عندهم ضللللللعيفًا لكثر  :قال شلللللليخ اإلسللللللالم ابن تيمية

وِّي قواالعتضلللللللللللللاد به فإن تعد د الطرق وكثرتها يُ  به حلديثله إذا الغلاللب عليله الصلللللللللللللحلة ألجلل االعتبار
اقًا فكيف إ لبعضلللللها بعضلللللًا حتى قد يحصللللل انوا علماء عدواًل ذا كالعلُم بها ولو كان الناقلون فج ارًا ُفسللللل 

 .(3) فِي حديثهم الغله( ولكن كُثر
 موقف اإلمام الذه ي ِمن الحديث الحسن لغ ره:

دُ  :ُعمر العقمري  بن عبللد الللله قللال اإلمللام الللذهبي في ترجمللة  ن إأمللا  ،فيلله النللاقللد )وحللديثلله يترد 
 .(4) شاء الله ل ( فذلك حقسٌن قوي  ل إن ،تابعه شيخ في روايته

 :موقف الحافظ ادن حجر ِمن الحديث الحسن لغ ره
 ،ونللهفوقلله أو مثلللُه ال دكللأن يكون  ،)ومتى توبعق سللللللللللللليء الحفظ بمعتبر :قللال الحللافظ ابن حجر
ل ،وكذا المختله الذي لم يتميز  ،وكذا المدل س إذا لم ُيعرف المحذوف منه ،والمسللللتور واإلسلللللناد المرسلللللق
 .(0) (بل وصفه بذلك باعتبار المجمو  ِمن المتابع والمتابقع ،صار حديثهم حسنًا ال لذاته

سلللللللللللن ومن أح ،وهناك أقوال أخرى ألهل العلم المتأخرين في االحتجاج بالحديث الحسلللللللللللن لغيره
معق تلك األقوال ورتبها هو الشيخ أحمد بن أبي العينين  للللللللل حفظه الله للللللللل في كتابه "القول الحسن  مقن جق

                                                 

 .412هل، ص 1412، القاهرة، دار الوفاء، 1، ط 1ر، ج البيهقي: معرفة السنن واآلثا (1)
 .  141 – 146/  1النووي: إرشاد طال  الحقائق،  (2)
 .26/  11ابن تيمية: مجمو  الفتاوى،  (3)
 .316/  13الذهبي: سير أعالم النبالء،  (4)
 .112 – 111ابن حجر: نزهة النظر، ص  (0)
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بُب تأليفه لهذا الكتا  فة ِمن طلبه وجود طائ ،في كشلللف شلللبهات حول االحتجاج بالحديث الحسلللن" وسلللق
المتأخرين ك العلماء المتقدمين و خالفوا بذل ،العلم المعاصللللرين ينكرون االحتجاج بالحديث الحسللللن لغيره

خ قال الشلللي ،وخاضلللوا في علم يعتبر ِمن أدقِّ العلوم وأصلللعبها ،(1)وتعلقوا بأقوال شلللاذة لبعض أهل العلم
)الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته ِمن أدق علوم الحديث وأصعبها ألن  :األلباني للللللل رحمه الله للللللل
رواته ما بين موثق ومضلللللللللللللعف فال يتمكن ِمن التوفيق بينها ختلف فيه العلماء ِمن املدارهملا على من 

بعلم  ةأو ترجيح قول على األقوال األخرى إال من كان على علم بأصللللللللول الحديث وقواعده ومعرفة قوي
الجرح والتعلديلل وملارس ذللك عمليلًا ملدة طويللة ِمن عمره مسلللللللللللللتفيلدًا من كتلب التخريجلات ونقلد األئمللة 
النقاد عارفًا بالمتشللللددين منهم والمتسللللاهلين ومن هم وسلللله بينهم حتى ال يقع في اإلفراط والتفريه وهذا 

من العلماء والله أمر صلللللللللللللعب قل من يصلللللللللللللير له وينال ثمرته فال جرم أن صلللللللللللللار هذا العلم مريبًا 
 .(2) يختص بفضله من يشاء(

                                                 

ولو بلغت طرق الضلللللعيف ألفًا ال يقوى وال يزيد انضلللللمام )قال اإلمام الزركشلللللي: )وشلللللذ ابن حزم عن الجمهور فقال:  (1)
وهذا مردود، ألن الهيئة االجتماعية لها أثر أال ترى أن خبر المتواتر يفيد  (الضللللللللعيف إلى الضللللللللعيف إال ضللللللللعفًا 

القطع مع أنلا لو نظرنلا إلى آحلاده لم يفلد ذللك فلإذا كلان ملاال يفيلد القطع بلإنفراده يفيلده عنلد اإلنضللللللللللللللملام فلأولى أن 
ر ال لتواتر فإن التواتيفيد اإلنضلللللللللمام من درجة الضلللللللللعف إلى درجة القوة فهذا سلللللللللؤال الزم السللللللللليما إذا بلغ مبلغ ا

 يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم األصول(. 
 .322هل،   ص 1419، الرياض، أضواء السلف، 1، ط 1الزركشي: النكت على مقدمة ابن الصالح، ج 

 .  363هل، ص 1410، بيروت، المكتب اإلسالمي، 2، ط 3األلباني: إرواء الغليل، ج  (2)
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 :شروط تقوية الحديث المع ف

 وضع العلماء شروطًا لتقوية الحديث الضعيف وبلومه لمرتبة الحسن لغيره منها:

 .وال مغفل كثير الخطأ ،أن ال يكون في إسناده متهم .1

ل ب ،وجوهجيئه من ضلللللللللللللعٍف في الحديث يزول بم )ليس ُكل   :ل اإلمام ابن الصلللللللللللللالحقا
. ومن ذلك ضلللللللللللللعف ال يزول بنحو ذلك لقوة الضلللللللللللللعف وتقاعد هذا الجابر عن ..ذلك يتفاوت
وذلك كالضللللللللللللعف الذي ينشللللللللللللأ ِمن كون الراوي متهمًا بالكذ  أو كون الحديث  ،جبره ومقاومته

 .(1) شاذًا(

 :أن ال يكون الحديث شاذاً  .2

)... وذلك  :حيث قال ،أشلللللللار إلى هذا الشلللللللرط اإلمام ابن الصلللللللالح في كالمه السلللللللابق
 .(2) كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذ  أو كون الحديث شاذًا(

الشللاذ منكر  )من المقرر في علم المصللطلح أن   :وقال الشلليخ األلباني للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل
سلللللللللللبب ردِّ العلماء للشلللللللللللاذ إنما هو  .. ومن الواضلللللللللللح أن.مردود ألنه خطأ والخطأ ال يتقوى به

ظهور خطلأها بسلللللللللللللبب المخالفة المذكورة وما ثبت خطأه فال يعقل أن يقوى به رواية أخرى في 
 .(3) معناها فثبت أن الشاذ والمنكر ِمما ال يعتد به وال يستشهد به بل إن وجوده وعدمه سواء(

الم مزكريا بن  لشللللللليخ وانظر أمثلة على هذا الشللللللرط من كتب الشلللللليخ األلباني جمعها ا
 .(4) حفظه اللهل  قادر 

 .من مير وجه ى أن يرو  .3

)كل  :ث قالحي ،وهذا الشلللرِط أشلللار إليه اإلمام الترمذي في تعريفه للحديث الحسلللن لغيره
ير ويروى ِمن م ،وال يكون الحديث شللللللللللاذاً  ،حديث يروى ال يكون في إسللللللللللناده من يتهم بالكذ 

 .(0) وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن(

                                                 

 .34الحديث، ص ابن الصالح: علوم  (1)
 المرجع السابق. (2)
 .66هل، ص 1421، الرياض، مكتبة المعارف، 1األلباني: صالة التراويح، ط  (3)
هللللللللللللللللللللللللللل، ص 1431، الرياض، مكتبة المعارف، 1انظر: قادر: األلباني ومنهج األئمة المتقدمين في علم الحديث، ط (4)

91 – 92. 
 .204/  6الترمذي: جامع الترمذي،  (0)
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 أن ال يكون معلواًل. .4

)ولو قيل الحسللللللللللللن كل حديث خال من العلل وفي سللللللللللللنده المتصلللللللللللللل  :قال ابن جماعة
مسللللللللتور له به شللللللللاهد أو مشللللللللهود قاصللللللللر عن درجة اإلتقان لكان أجمع لما حددوه وقريبًا ِمم ا 

                   وأخصلللللر منه ما اتصلللللل سلللللنده وانتفت علله في سلللللنده مسلللللتور وله شلللللاهد أو مشلللللهور ،حاولوه
 .(1) مير متقن(

ألن  ،)اشلللللللللتراط نفي العلة ال يصللللللللللح هنا :فقال ،وقد انتقد الحافظ ابن حجر ابن جماعة
في  وعنعنة المدلس علة ،الضلللللعف في الراوي علة في الخبر واالنقطا  في اإلسلللللناد علُة الخبر

 ،ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسلللللللللللللن ،وجهلالة حال الراوي علة في الخبر ،الخبر
   (2) فالتقيد بعدم العلة يناقض ذلك والله أعلم.( ،إذا جمع الشروط الثالثة التي ذكرها

ميع علة جوليس المراد بال ،والذي يظهر لللللللللللللل والله أعلم لللللللللللللل أنه البد من اشتراط نفي العلة
للللللللللللللل أنه البد من  م)والظاهر للللللللللللللل والله أعل :قال الدكتور المرتضللى الزين أحمد ،أسلبا  الضللعف

هي التي و  ،والتي ال يدركها إال النقاد ،اشللللللللللللتراط نفي العلة المصللللللللللللطلح عليها بين أهل الحديث
)عبارة عن أسلللللللللللبا  خفية مامضلللللللللللة قادحة في الحديث مع أن الظاهر  :عقرف ها المحدثون بأنها

 .(3) السالمة منها.(
 شادهة للحسن لغ رهاأللفاظ الم

 :اويعبرون بتعبيرات مختلفة يريدون بها الحديث الحسن لغيره، منه ةيطلق العلماء ألفاظًا كثير 
 الحسن بمجمو  طرقه.  .1
 .(4)أو لمتابعاته ،الحسن لشواهده  .2

                                                 

 .36هل، ص  1416، دمشق، دار الفكر، 2ابن جماعة: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ط  (1)
 .415/  1ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (2)
هلللللللللللللللل، ص 1410، الرياض، مكتبة الرشللد، 1المرتضللى: منهاج المحدثين في تقوية األحاديث الحسللنة والضللعيفة، ط  (3)

11. 
 ظ ابن حجر وهو يبين الفرق بين الشواهد والمتابعات: )والمتابعة على مراتب:  قال الحاف (4)
 . وإن حصلت لشيخه فمن فوقه القاصرة .2. إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة   1    
 ويستفاد منها التقوية.  

نها ى لكفى، لكوال اقتصللللار في هذه المتابعة لللللللللللللللللل سللللواء كانت تامة أم قاصللللرة لللللللللللللللللل على اللفظ بل لو جاءت بالمعن
 مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.

 وإن ُوجد متن ُيروى ِمن حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقه، فهو الشاهد.
وخص قوٌم المتابعة بما حصلللللل باللفظ سللللللواء كان من رواية ذلك الصللللللحابي أم ال، والشللللللاهد بما حصللللللل بالمعنى 

 كذلك.
 ة على الشاهد، وبالعكس، واألمر فيه سهل( وقد تطلق المتابع
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 الضعيف المعتضد.  .3
 .(1)له أصل  .4
 له طرق يشد بعضها بعضًا.  .0
 إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة.  .6
 يتقوى بشواهده.  .5

كل )وعلى أية حال ف :قال الدكتور خالد الدريس بعد ذكره لما سللللللللللبق ،إلى مير ذلك من األلفا 
منه أن الحديث اكتسلللللللب قوته مع ضلللللللعفه بسلللللللبب تعدد طرقه أو شلللللللواهده فهو  حكم على حديث يفهمُ 

 .(2) مهما اختلفت األلفا  وتنوعت العبارات( .داخل في حقيقة الحسن لغيره التي ذكرناها
 :(ما لم اذكر ف ه ش ئاا فهو صالو )معنى قول أدي داود 

 شلللللديد نٌ )وما كان في كتابي من حديث فيه وه :قال اإلمام أبو داود في وصلللللف كتابه "السلللللنن"
   (3) بعض( وبعضها أصح  من .وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح .سنده ومنه ما ال يصح .فقد بينته

 ى قولين:عل ()وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح :وقد اختلف العلماء في مراد أبي داود بقوله

 :القول األول

   .للحديثسكوت أبي داود يعد تحسينًا 

                                                 

 .  51 – 69انظر: ابن حجر: نزهة النظر، ص 
قال الحافظ ابن حجر في حديث: )ال وصلللللللية لوارث(: )وال يخلو إسللللللللناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضللللللللي  (1)

 أن للحديث أصاًل(. 
 .352/  0انظر: ابن حجر: فتح الباري، 

 .2111/  0الدريس: الحديث الحسن لذاته ولغيره،  (2)
 .21 – 25هل، ص 1410، بيروت، المكتب اإلسالمي، 3أبو داود: رسالة أبي داود ألهل مكة، ط  (3)
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 .(3)واإلمام الشوكاني  (2)اإلمام ابن الصالح و  ،(1)وهذا قول اإلمام ابن عبدالبر

وقللد نقلللل اللللدكتور خلللالللد الللدريس عن مير هؤالء العلملللاء من خالل ملللا وقف عليللله من واقعهم    
 ،ةشلللليخ اإلسللللالم ابن تيمي :ومم ن حكم على ما سللللكت عليه أبو داود بأنه حسللللن عنده) :فقال ،العملي

وذلللللك في كالمهم على بعض  (هللللللللللللللللللللللللللل1105)ومحمللللد بن عالن  ،والعراقي ،وابن كثير ،وابن القيم
 .(4) (األحاديث

 القول الثاني:

 فقد يكون صالحًا للحجية أو صالحًا لالعتبار واالعتضاد. ،مراد أبي داود عموم الصالحية
   (5)والحافظ ابن حجر (6)واإلمام الذهبي  (0)وهو قول اإلمام النووي 

هنه ميُر وو  ،)وبي ن ما ضللللللعفه شللللللديد :قال اإلمام الذهبي مبينًا منهج اإلمام أبي داود في سللللللننه
         عنلللللللللللللللللللللل لحالة هذه لللللللللللللللللللللل  وا فال يلزم ِمن سللللللللكوته ،ما ضللللللللعفه خفيف محتمل عنوكاسللللللللر  ،محتمل

الحسلللن باصللللطالحنا المول د الحادث الذي  وال سللليما إذا حكمنا على حدِّ  ،دهالحديث أن يكون حسلللنًا عن
الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء،  ،هو في ُعرف السلللللف يعود إلى قسللللم ِمن أقسللللام الصللللحيح

ي مراتب اندفهو داخٌل في أ ،البخاري، وُيمشلللللللللللليه ُمسلللللللللللللم، وبالعكس عبد الله أو الذي يرمب عنه أبو 
فكتا   ،ولبقي ُمتجاذبًا بين الضللللللعف والحسللللللن ،جنحه  عن ذلك لخرج عن االحتجاافإنه لو  ،الصللللللحة

وذللك نحو من شلللللللللللللطر الكتلا  ثم يليه من  ،أبي داود أعلى ملا فيله ِمن الثلابلت ملا أخرجله الشللللللللللللليخلان
لة سلللللللللللالمًا من ع ،ليه ما رمبا عنه وكان إسلللللللللللناده جيداً يورِمبق عنه اآلخر ثم  ،أخرجه أحد الشللللللللللليخين

                                                 

قال الحافظ ابن حجر: ) قال ابن عبدالبر كل ما سلللللكت عليه أبو داود فهو صللللللحيح عنده ال سلللللليما إن كان لم يذكر  (1)
 في البا  ميره (. 

 .436/  1انظر: ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح، 
قال اإلمام ابن الصالح وهو يتحدث عن الحديث الحسن: )ومن مظانه ُسنن أبي داود لللللللللللللل رحمه الله تعالى لللللللللللللل روينا  (2)

ح وروينا عنه أيضللللًا ما معناه: أنه يذكر في كل با  أصلللل (ذكرت فيه الصللللحيح وما يشللللبهه ويقاربه)عنه أنه قال: 
ما عرفه في ذلك البا . وقال: )ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شللللللللللللديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شلللللللللللليئًا 

 .(فهو صالح وبعضها أصح من بعض
ه أحٌد نص على صللللللللللللللحت قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا وليس في واحد ِمن الصللللللللللللللحيحين وال

 ممن يميِّز بين الصحيح والحسن عر فناه بأنه من الحسن عند أبي داود (. 
 .36انظر: ابن الصالح: علوم الحديث، ص 

 .15/  1انظر: الشوكاني: نيل األوطار،  (3)
 .1549/  4الدريس: الحديث الحسن لذاته ولغيره،  (4)
 .440 - 444/  1ح، انظر: ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصال (0)
 .212/  20انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء،  (6)
 .441 - 430/  1انظر: ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (5)
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له العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصللللاعدًا، يعضللللد كل وقب ،صللللالحاً  ثم يليه ما كان إسللللناده ،وشللللذوذ
عِّف إسللللناده ِلنقةصِ  ،منهما اآلخر إسللللناد  داود ويسللللكت وبفمثل هذا يمشلللليه أ ،حفظ راويه ثم يليه ما ضللللُ

وقد  ،فهذا ال يسلللللللللللللكت عنه بل ُيوِهُنُه مالباً  ،ن الضلللللللللللللعف ِمن جهة راويهعنله ملالبلًا ثم يليله ما كان بيِّ 
 .(1) (يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم

 ،وهذا الكالم الذي صلللدر من اإلمام الذهبي في وصلللف سلللنن أبي داود يدل  على اسلللتقراء دقيق
ن الحديث خالله أن سكوت أبي داود ال يدل   ظهر من  وإنما العتبارات مختلفة. ،على أنه يحسِّ

وهن  ي داود  "وما كان فيه)وفي قول أب :توضللللللليحًا فيقولويزيد الحافظ ابن حجر هذه المسلللللللألة 
 ته" ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن مير شديد أنه ال يبينه.نيشديد ب

 بل  .ومن هنا يتبين أن جميع ما سلللللكت عليه أبو داود ال يكون من قبيل الحسلللللن االصلللللطالحي
 على أقسام:

 منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.  .1
 ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.  .2
 ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. وهذان القسمان كثير في كتابه جدًا.  .3
 .لكنه من رواية من لم يجمع على تركه مالباً  ،.  ومنه ما هو ضعيف4

.. ومن هنا ضلللللللللعف طريقة من يحتج بكل ما .وكل هذه األقسلللللللللام عنده تصللللللللللح لالحتجاج بها
ابن  :بو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضلللللعفاء في االحتجاج ويسلللللكت عنها مثلسلللللكت عليه أ

 ،ضللللوسللللمة بن الف ،وموسلللى بن وردان ،بن محمد بن عقيل عبد الله و  ،وصلللالح مولى التوأمة ،ةلهيع
 ودلهم بن صالح وميرهم.

أن  هبل طريق ،فال ينبغي للناقد أن يقلده في السلللللللللللكوت على أحاديثهم ويتابعه في االحتجاج بهم
 ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو مريب فيتوقف فيه.

ك ما .. وكذل.فلإنله ينحه إلى قبيل المنكر ،وال سللللللللللللليملا إن كلان مخلالفلًا لروايلة من هو أوثق منله
فيه من األسلللللانيد المنقطعة وأحاديث المدلسللللللين بالعنعنة واألسلللللانيد التي فيها ِمن أبهمت أسللللللماؤهم فال 

قدم ألن سلللكوته تارة يكون اكتفاء بما ت ،م ألحاديث هؤالء بالحسلللن من أجل سلللكوت أبي داوديتجه الحك
 له من الكالم في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه.

   (2) ..(.وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق األئمة على طرح روايته
 القول المختار:

 أعلم.هو القول الثاني والله 

                                                 

 .212/  20الذهبي: سير أعالم النبالء،  (1)
 .441 – 430/  1ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (2)
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)ويشللللللللللهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده ال يشللللللللللك  :قال الشلللللللللليخ األلباني مبينًا قوة القول الثاني
م ُيصلللرِّح وإنما ل :حتى إن النووي يقول في بعضلللها ،وهي مما سلللكت أبو داود عليها ،عالٌم في ضلللعفها

 (1) بضعفه ألنه ظاهر(

                                                 

 .25هل، ص 1419، األردن، المكتبة اإلسالمية، 3األلباني: تمام المئة في التعليق على فقه السنة، ط  (1)
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 المطلب الثاني
 الحديث الحسن عند الش   مق   ومنهجه ف ه

وفي هذا  ،للشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل اهتمام كبير باألحاديث الحسلللنة ولهذا ذكرها في كتبه
 المطلب نريد أن نتعرف على الحديث الحسن عند الشيخ مقبل ومنهجه فيه.

 :تعريف الحديث الحسن عند الش   مق   ي رحمه الله ي

ن قد بلللللللللللللللي  و  ،الحديث الحسللنهم في تعري  تقدم في المبحث السللابق أن العلماء اضللطربت أقوال
لق منهم من يط ،)ألن عبارات المتقدمين :سللللللللبب هذا االضللللللللطرا  فقال –رحمه الله  –الشلللللللليخ مقبل 

ومنهم من يطلق على الحديث الذي ال  ،على الحديث الفرد الذي ال يرتقي إلى الصلللللللللللحة بأنه حسلللللللللللن
   (1) المتقدمين(.. من أجل هذا اختلفت عبارات .ة بأنه ضعيفحيرتقي إلى الص

 رأي الش   مق   ي رحمه الله ي في تعريف اإلمام الخطادي للحديث الحسن:

 .(هر رجالهتشما عرف مخرجه وا) :)الخطابي ّعر فه بتعري  :قال ل رحمه الله ل

 :ويناقشه الحافظ ابن كثير لللللللل رحمه الله لللللللل ويقول ،يعرف مخرجه ويشتهر رجاله قد (الصحيح)و
ن ومن الزم التعريفات أن تكو  ،بل يدخل فيه مير الحسلللللللللن ،إن هذا التعري  ال يحصلللللللللر لنا الحسلللللللللن

 (2) ميره( فيه من أن يدخل :مانعة ،أي جامعة ألفراد المعر ف :معنى جامعة ،جامعة مانعة

 :رأي الش   مق   ي رحمه الله ي في تعريف اإلمام الترمذي للحديث الحسن

 .)الترمذي عقر ف نوعًا خاصًا ِمن الحسن هو الحسن لغيره :قال ل رحمه الله ل
شللللرين لو جاء من ع ،)أال يكون في إسللللناده من يتهم بالكذ ( لو كان في إسللللناده من يتهم:قوله

 ال يقبل هذا. ،طريقًا أو من مائة طريق وفي ُكلِّ طريق من يتهم
ف يشلللللتد ضلللللعفها فضلللللعيق ضلللللعيفة لم ِمن طر  :: يعني( )ويروى من مير وجه نحو ذلك :قوله

ال أدري و  ،وقد احتج الشيخ ناصر الدين األلباني لللللللللللللل حفظه الله لللللللللللللل ،مع ضعيف يكون صالحًا للحجية

                                                 

 .66الوادعي: السير الحثيث، ص  (1)
 .65المرجع السابق، ص  (2)
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 َانِ  فَرَُج    رَُجلَۡينِ  يَُمونَا َلَ ۡ  فَإِن﴿أهو مسللللللبوق أم ال للللللللللللللللللل بقوله تعالى 
َ
)هذا  :فقال [212 :]البقرة ﴾َاٱۡمَرأ

 .(1)ن  مقام الرجليفقد جعل المرأت ،دليل على أن الضعيف مع الضعيف ينجبر
شللتد ضلللعفه افلو  ،لكن بشللرط أال يشللتد ضللعفه ،فضللعيف مع ضللعيف يرتقي إلى درجة الحسللن

 .(2) (فال يرتقي إلى درجة الحسن.
 :رأي الش   مق   ي رحمه الله ي في تعريف اإلمام ادن الجوزي للحديث الحسن

ا هو م ،الذي فيه ضعف قريب محتمل، هذا التعري  مير مقبول :)قوله :قال لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل
د ده.(    (3) نو  الضعف ؟ ما حق

 :التعريف المختار للحديث الحسن عند الش   مق   ي رحمه الله ي
القول المختار في تعري  الحديث الحسن عند الشيخ للللللللل رحمه الله لللللللللل أن الحديث الحسن ينقسم  

 :إلى قسمين
 الحسن لذاته.  .1
 الحسن لغيره. .2

 .وحسن لغيره ،إلى حسن لذاته :الحسن ينقسم إلى قسمين)  :قال ل رحمه الله ل
 هو ما توفرت فيه شروط الصحيح إال أن في رواته من هو خفيف الضبه. :فالحسن لذاته

             ما روي من طرق متعددة وليسلللللللت شلللللللديدة الضلللللللعف وال يكون الحديث ُمعلاًل  :والحسييييين لغ ره
 .(4) شاذًا.(وال 

 :الحديث الحسن لذاته حجة عند الش   مق   ي رحمه الله ي

                                                 

 قال الشللللليخ األلباني وهو يتكلم عن قواعد المحدثين وأصلللللولهم: )فإن ِمن أصلللللولهم وقواعدهم تقوية الحديث الضلللللعيف (1)
اُهمقا ابكثرة الطرق اقتباسللللللللللًا منهم من مثل قوله تعالى في شللللللللللهادة المرأة:  دق اُهمقا فقتُذقكِّرق ِإحة دق ل  ِإحة رقى ( )أقن تقضللللللللللِ أُلخة

 وتطبيق هذه القاعدة ال يستطيع النهوض به إال القليل ِمن المشتغلين بهذا (. 
 .51هل، ص 1416، مكتبة الدليل، 1انظر: األلباني: تحريم آالت الطر ، ط 

 .  61 - 65الوادعي: السير الحثيث، ص  (2)
 .61المرجع السابق، ص  (3)
 .51 – 69المرجع السابق، ص  (4)
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والبخاري  (1))فأبوحاتم ال يرى الحجية بالحسن كما في "تدريب الراوي" :قال الشيخ لللللل رحمه الله لللللل
ألن رواية صلللللدوق تقوم  ،والصلللللحيح الحجية به (2)كما في "توضللللليح األفكار" ،ال يرى الحجية بالحسلللللن
 .(3)الحجة في روايته.(

 :الحديث الحسن لغ ره حجة عند الش   مق   ي رحمه الله ي

القول الحسللن في كشللف  "أبي العينين بن قال للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل في مقدمة كتا  الشلليخ أحمد 
فإن كان في بعض  ،)أما الذين يردون الحسلللللللللللللن لغيره :"شللللللللللللبهات حول االحتجاج بالحديث الحسلللللللللللللن

وأما  ،لى الحسن لغيره فلهم ذلكالمواضع أداهم اجتهادهم لللللل وهم أهل لذلك لللللل إلى أن الحديث ال يرتقي إ
 رده بالكلية فهذه خطوة إلى ردِّ السنن.

يره في وقول م (وفالن ال يعتبر بللله ،فالن يعتبر بللله) :يلللا هلللذا ملللاذا تقول في قول اللللدارقطني
 .  (ويحتج به  ،يكتب حديثه ) :بعض الرواة 
                 فجزاه  ،فقلللد كفلللانلللا أخونلللا في اللللله الشللللللللللللليخ أحملللد أبو العينين الرد  على هؤالء وأولئلللك ،وأخيراً 
   (4) (الله خيرًا.

                                                 

 .241/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (1)
  111/  1الصنعاني: توضيح األفكار،  (2)

 البخاري، فقال: )والبخاري وقد تعجب الشيخ مقبل للللللللللل رحمه الله للللللللللل في موضع آخر للللللللللل من نسبة هذا القول ل مام 
قيل: أنه ال يرى حجية من قيل فيه صلللدوق حسلللن الحديث، لكن صلللحيحه مملوء، بل هو نفسللله صلللرح أن حديث 

 جابر في دفن شهداء أحد يعني: االثنين والثالثة في القبر الواحد صرح بأنه حسن(.
 .  212/  1انظر: السدعي: الفتاوى الحديثية، 

لدريس عن البخاري القول بعدم االحتجاج بالحديث الحسللللللللللللللن فقال: )فأما بالنسللللللللللللللبة للبخاري فقد وقد نفى الدكتور خالد ا  
انفرد ابن الوزير اليملاني بلذللك ولم أجلد لله حجلة، ويبلدو لي أنله فهم خطلأ من كالم ل ملام اللذهبي ِمن أن البخللاري 

 يرمب عن الحسن، فهم منه أنه ال يحتج بالحسن في التحليل والتحريم.
ي ال شلللللللك فيه عندي أن البخاري يحتج باألحاديث التي أطلق عليها لفظة "الحسلللللللن" فيما صلللللللدر عنه على سلللللللبيل والذ  

الحكم على الحللديلث، وليس لغرض آخر، وفيمللا تقللدم في مبحلث تحسللللللللللللللينلات البخلاري ذكرت في مقللدمللة المبحللث 
ا ث نصللللوصللللًا صللللحح فيهوفي النص األول منه ردي على دعوى ابن الوزير، كما أني ذكرت في آخر ذلك المبح

البخلاري أحلاديلث رواة وصللللللللللللللفهم بلأوصللللللللللللللاف من هم دون مرتبلة الثقلة، ِمملا يلدل على احتجاجه بحديثهم وإال لما 
 صحح لهم تلك األحاديث التي هي في نظر المتأخرين ِمن قبيل الحسن لذاته.

لى اري العلام يلدل عوعلى أيلة حلال فال نطيلل في ذللك ألنلله قول لم يلذكر صللللللللللللللاحبله حجللة عليله، وألن منهج البخل
 بطالنه كما تقدم(. 

 .2163 – 2162/  4انظر: الدريس: الحديث الحسن لذاته ولغيره، 
 .64الوادعي: السير الحثيث، ص  (3)
 .1 – 5ابن أبي العينين: القول الحسن، ص  (4)
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 وسئل الشيخ مقبل ل رحمه الله ل عم ن ينكر الحسن لغيره هل يكون ضااًل أم مخطئًا ؟

هو أنه ربما بين إفراط و  ،)كثير من العصلللللريين في هذا البا  بين إفراط وتفريه ووسللللله :فأجا 
ر البا  بحديث ضللعيف جداً  ن وقد وجدت له شللاهدًا والحديث ال يشللتشللهد به ربما يكو  :ثم يقول ،ُيصللدِّ

 .. فتح بابًا لتصحيح أحاديث لم تبلغ درجة الصحة..والذي يعمل هذا ،في سنده من هو متروك

اماً  ،الذي أراد أن يرد الحسللللللللللن لغيره :الثاني الطرف غيره الرادون الحسللللللللللن ل ،هذا النو  يعتبر هد 
الحديث الضلللللللعيف أحب إلينا من  :فاإلمام أحمد يقول يهدمون سلللللللنة رسلللللللول الله  ،يعتبرون هدامين

وإن كان قيل إنه بمعنى الحسن لذاته لكن الحديث إذا كثرت طرقه فاإلمام الشافعي لللللللللللللل رحمه  ،(1)الرأي
 ،(2)رهربما يرتقي إلى الحسن لغي ،إن المرسلل مع المرسل أو مع ضعيف لم يشتد ضعفه :الله لللللللللللللل يقول

 نًا.أما رد الحسن لغيره بالكلية فهذا يعتبر ضالاًل مبي ،لحسن لغيرهوهذه مسألة اجتهادية في مسألة ا

 ،عيفبل هو ضلللللل :وآخر يقول ،لكن إذا اختلف اجتهاد الباحثين منهم من يقول هو حسللللللن لغيره
فال ينبغي أن  ،أنظار علمائنا المتقدمين في التصلللللللحيح والتضلللللللعيف وفي التوثيق والتجريح تفقد اختلف

فهذا  ،يةالحسلللللللللن لغيره بالكل يهم هو رد  لكن الذي ينكر عل ،يجتهدبل لكل أحد أن  ،ينكر هذا على ذاك
ى .. المهم الذين يردون الحسللللللن لغيره يعتبرون عل.لم يصللللللدر عن علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى

في "الكامل"  (3)رواه ابن عدي :يصللللللدرون  العصللللللريين الذينمن نحن نخالف كثيرًا  :أما إذا قالوا ،بدعة
 مير ذلك.  في "الحلية" ووجدت له شاهدًا في "الضعفاء" للعقيلي أو (4)وأبو نعيم

                                                 

ي  من الضلللللللللعيف أحب إلنقله عنه اإلمام ابن القيم فقال: )وقال عبدالله بن أحمد أيضلللللللللًا سلللللللللمعت أبي يقول الحديث  (1)
 الرأي(.

 .56م، ص 1953، بيروت، دار الجيل، 1انظر: ابن القيم: إعالم الموقعين، ج 
 نقل الشيخ مقبل ل رحمه الله ل كالم الشافعي بالمعنى. (2)
 .464 – 461انظر: الشافعي: الرسالة، ص   
هو اإلملام الحلافظ النلاقلد الجوال، أبو أحملد، عبلداللله بن علدي بن عبلداللله بن القطلان الجرجلاني، صللللللللللللللاحلب كتلا  "  (3)

 هل. 360الكامل في الجرح والتعديل "، توفي سنة 
 .104/  16انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء،   
الحافظ، الثقة العالمة، شلللللليخ اإلسللللللالم، أبو هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسللللللحاق بن موسللللللى بن مهران، اإلمام  (4)

 هل. 431نعيم األصبهاني، صاحب كتا  " الحلية "، توفي سنة 
 .462 – 403/  15انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 
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أما  ،بعض العصلللللريين قد تجاوز الحد في تحسلللللين بعض األحاديث التي ال تسلللللتحق التحسلللللين
ويعتبرون  ،دامينه لهم ما في حسللللن لغيره فهم يعتبرون مخطئين، ويعتبرون أن يقابلوا هذا الصللللنف بقو 

 (1) (...أهل بدعة

إن كان الشيخ مقبل للللللللل رحمه الله للللللللل يحتج بالحديث الحسن لغيره فلماذا لم يدخله  :قائلفإن قال 
 في كتابه "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" ؟

سن )لم أتمكن ِمن كتابة الح :هو ما قاله الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل في مقدمة الكتا  :فالجوا 
 .(2) فلم أتمكن.( ،كما ترى  لبحث واسعالغيره إذ هو يحتاج إلى وقت طويل و 

 :شروط تقوية الحديث المع ف عند الش   مق   ي رحمه الله ي

 .وال مغفل كثير الخطأ ،أن ال يكون في إسناده متهم .1
) فمن الناس من يعتبر به ويصللللللح في الشلللللواهد  :قال الشللللليخ مقبل لللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللل

وإذا كان مجهول العين ال  ،والمتابعات إذا كان مسللللللتور الحال يصلللللللح في الشللللللواهد والمتابعات
إذا كان كذابًا أو متروكًا أو ضلللللعيفًا جدًا ال يصللللللح في  ،يصللللللح في الشلللللواهد وال في المتابعات

 .الشواهد وال في المتابعات
ذين ال ألن بعض الناس ال ،وينبغي التنبه لهذا ،كذا  فوجوده كالعدمأما الذي في سللللللنده 

يعرفون علم الحللديللث إذا جللاء الحللديللث من طريق كللذا  ثم جللاء من طريق أخرى صلللللللللللللحيحللة 
 .هذه الطريق تدل على أن تلك الطريق لها أصل :قالوا

 وهم كذابون  ،لو جاء من مائة طريق ،ألن الكلذا  وجوده كلالعدم ،وهلذا ليس بصلللللللللللللحيح
 .(3) (قد يصدق الكذو  :وإن كان يقال ،وجودهم كالعدم ،كلهم
 .أن ال يكون الحديث شاذاً  .2

 فممكن أن يرتقي إلى الحسن ،)... إذا لم يشتد ضعفه :قال الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل
ظ سلللي  الحفظ مع سلللي  الحف ،وإلى الصلللحيح لغيره إذا جاء من نحو سلللبع طرق أو سلللت ،لغيره

قد ُذِكرق في و  ،ولكن بشلللرط أال يكون ذلك الذي قيل فيه سلللي  الحفظ قد خالف ،مع سلللي  الحفظ
أن   :ترجمتلله في "ميزان اإلعتللدال" أو ذكر في ترجمتلله من "لسللللللللللللللان الميزان" أو في كتللب العلللل

ثقات ألنه خالف ال ،فمثل هذه الطريق ال تصللللللللللللح في الشلللللللللللواهد والمتابعات ،هذا الحديث منكر

                                                 

 .214 – 212/  1السدعي: الفتاوى الحديثية،  (1)
 .20/  1الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  (2)
 .131الوادعي: السير الحثيث، ص  (3)
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بار هذه فالبد من اعت ،والمنكر ال يصللللللللللللللح في الشلللللللللللللواهد والمتابعات ،رالمتكلاثرين فحديثه منك
 (1) الشروط(

 .أن يروى من مير وجه .3
)إذا لم يشتد ضعفه فممكن أن يرتقي إلى الحسن  :تقدم كالم الشيخ مقبل لللللللل رحمه الله لللللللل

 (2) ...(.وإلى الصحيح لغيره إذا جاء من نحو سبع طرق أو ست ،لغيره
 .أن ال يكون معلوالً  .4

)المعتبر عند المحدثين في الشواهد والمتابعات الذين لم  :قال الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل
اله حتى ولو كان رج ،أن يكون الحديث فيه علة أو إلى حدِّ  ،حدِّ الضللللللللللعف الشللللللللللديد يبلغوا إلى

فهم أعلم بهذا الفن من كثير من المعاصلللللللللرين الذين يجمعون  ،هذامتماسلللللللللكين فينبغي أن يعلم 
   (3) (من هاهنا وِمن هاهنا.

 وقال ل أيضًا ل في رّده على بعض المعاصرين الذين يجعلون األحاديث المعلة في

عليه  ولكن حديث حكم ،)وال تظن أني ال أقول بالشلللواهد والمتابعات :الشلللواهد والمتابعات   
   (4) وإن كان سنده مثل الشمس( ،أهل العلم بأنه خطأ أو باطل فال يستشهد به

 :أمثلة ألحاديث حسنها الش   مق   ي رحمه الله ي بالشواهد والمتابعات

 :المثال األول
 و )ضع ف(:(  5)الستشهاد بسند ف ه )مجهول الحال(

حدثنا أبو كريب  :(360ص  4ج ))قال الترمذي لللل رحمه الله لللل  :قال الشيخ مقبل لللل رحمه الله لللل
في قوللله  قللال رسلللللللللللللول الللله  :حللدثنللا وكيع عن داود بن يزيللد الز عللاِفري عن أبيلله عن أبي هريرة قللال

ن َعَس َٰٓ ﴿
َ
ۡحُنوَدا َمَناَما َر ََُك  َيۡبَعثََك  ُ    ."هي الشفاعة" :ُسئل عنها قال[ 59 :]اإلسراء ﴾٢٩َمَ

عبللد وهو عم  ،عبلد الرحمنوداود الزعلافري هو داود األودي ابن يزيلد بن  ،حسلللللللللللللنهلذا حلديلث 
 ألن داود بن يزيد ضللللللللعيف كما في ،وهو حسللللللللٌن لغيره ،.. والحديث حسللللللللنه الترمذي.بن أدريس الله 

                                                 

 .125الوادعي: المقترح، ص  (1)
 .125المرجع السابق،ص  (2)
 .311/  1السدعي: الفتاوى الحديثية،  (3)
 .112الوادعي: مارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، ص  (4)
ومجهول الحال يصللللللح في الشلللللواهد والمتابعات، قال الحافظ: )ومتى توبع السلللللي  الحفظ بمعتبر، كأن يكون فوقه أو  (0)

مثله ال دونه، وكذا المختله الذي لم يتميز، والمسللللتور... صللللار حديثهم حسللللنًا ال لذاته، بل وصللللفه بذلك باعتبار 
 المجمو  من التابع والمتابع...(. 

 .112 – 111النظر، ص  انظر: ابن حجر: نزهة
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                يعني إذا توبع  (2)مقبول  :الحلللللافظ في التقريلللللب قلللللال وواللللللده يزيلللللد مجهول الحلللللال فقلللللد( 1)التقريلللللب
 .(3) (وإال فليِّن.

 المثال الثاني:

 :(4)الستشهاد بالموقوف للمرفوع إذا كان المخرج مختلفاا 

ثنا يزيد بن  :(406ص  3ج ))قال اإلمام أحمد رحمه الله  :قال الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل
 بللد الللله عبن  عبللد الرحمنحللدثني الزبيللدي عن الزهري عن  :حللدثني محمللد بن حر  قللال :عبللدربلله قللال

قلال: وُيبعلث النلاس يوم القيامة فأكون أنا  بن كعلب بن ملاللك عن كعلب بن ملاللك أن رسلللللللللللللول اللله 
 ،ولثم يؤذن لي فأقول ما شللللللاء الله أن أق ،وأمتي على تلٍّ ويكسللللللوني ربي تبارك وتعالى ُحلًة خضللللللراء

 فذاك المقاُم المحمود(.
ه ألن ،وال يضلللللللللللر هنا ،من جده كعب عبد الرحمنختلف في سللللللللللما  اقد  :عبد الرحمنقال أبو 

 في الشواهد وللحديث شاهد موقوف.
ثنللا  :ثنللا أبو علامر قلال :: حلدثنللا ابن بشللللللللللللللار قللال(146ص  10ج )قلال ابن جرير رحملله الللله 

 ،إن الناس ُيحشللللللللللللرون يوم القيامة :سلللللللللللمعت ابن عمر يقول :إبراهيم بن طهمان عن آدم بن علي قال
لِّ نبي ُأمتلله  ،في آخر األمم هو وأمتلله على كوم فوق النللاس جيء رسلللللللللللللول الللله ثم ي ،فيجيء مع كللُ

وهو   ،هيرجع ذلك إلي ،على بعض ها بعضللللللللهمدرُ فما زال ي ،ويا فالن اشللللللللفع ،شللللللللفعا ،يا فالن :فيقول
 .المقام المحمود الذي وعده الله إياه
 (0) الحديث رجاله رجال الصحيح.(

 
 
 
 

                                                 

 .319ابن حجر: تقريب التهذيب، ص  (1)
 .1159المرجع السابق، ص  (2)
 .40 - 44الوادعي: الشفاعة، ص  (3)
قللال نور الللدين السلللللللللللللللدعي: )أمللا إذا كللان مخرج المرفو  والموقوف واحللدًا فربمللا يكون أحللدهملا علللة ل خر، فقللد أخرج  (4)

الحاكم للللللل رحمه الله للللللل حديثًا مرفوعًا بسند فيه مجهول، ثم أورده بسند موقوف على عمر للللللل رضي الله عنه للللللل فقال 
و  والمُخرج هو سللللللللللهل بن أبي حثمة والموقوف الشلللللللللليخ: هذا شللللللللللاهد عليه بالضللللللللللعف، ألنه موقوف، واألول مرف

 أصح(. 
 .314/  1انظر: السدعي: الفتاوى الحديثية، 

 .04 – 03الوادعي: الشفاعة، ص  (0)
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 :المثال الثالث
 :(2)يصلو للشواهد( 1)تدل س التسويةحديث في سنده مدلس يدلس 

 :ثنا يزيد قال (205ص  0ج ))قال اإلمام أحمد للللل رحمه الله للللل  :قال الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل
ِمعق رسلللللللللللللول الله بن   عبد الرحمنثنا حريز بن عثمان عن   :يقول ميسلللللللللللللرة عن أبي إمامة أنه سلللللللللللللق

يا  :فقال رجلٌ  .أو مثل أحد الحي ين ربيعة ومضلللللللللرليدخلن  الجنة بشلللللللللفاعة رقُجل ليس بنبي ِمثُل الحّيين 
 .( لقو  إنما أقول ما أُ  :رسول الله أوما ربيعة ِمن مضر ؟ فقال

بن ميسلللللللرة أبا سللللللللمة الحمصلللللللي فقد قال ابن  عبد الرحمنوالحديث رجاله رجال الصلللللللحيح إال 
وقللال  (3)ولكنلله قللد روى عنلله ثالثللة، ووثقلله العجلي كمللا في "تهللذيللب التهللذيللب" ،إنلله مجهول :المللديني

وقللد تللابعلله أبو مللالللب حقزو ر عنللد أبي نعيم  ،يعني إذا ُتوبع واإل فليِّن ،مقبول ( 4)الحللافظ في "التقريللب"
وفي السلللللللللللللنلد إليه  (331ص  1ج )والطبراني في "الكبير"  ،(215ص  1ج )في "أخبلار أصلللللللللللللبهلان" 

 .(0)بالتحديث رِّحصولم يُ  مبارك بن فضالة وهو مدلس شديد التدليس

                                                 

تدليس التسلللللللوية: هو أن يروي المدلس حديثًا عن شللللللليخ ثقه بسلللللللند فيه راو ضلللللللعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين  (1)
لهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي اإلسناد كله ثقات. اللذين لقي أحدهما اآلخر ولم ُيذكر  أو 
 .339/  1انظر: السخاوي: فتح المغيث، 

ومما يدل على أن حديث المدلس يصللللللللللللح في الشلللللللللللواهد ويتقوى بغيره، قول الحافظ ابن حجر: )ومتى توبع السلللللللللللي   (2)
وكذا  لذي لم يتميز، والمسللللتور واإلسللللناد المرسللللل،الحفظ بمعتبر، كأن يكون فوقه أو مثله ال دونه، وكذا المختله ا

المدل س إذا لم ُيعرةف المحذوف منه، صلللللار حديثهم حسلللللنًا ال لذاته، بل وصلللللفه بذلك باعتبار المجمو  من المتابع 
 والمتابقع...(

 .112 - 111انظر: ابن حجر: نزهة النظر، ص 
يفًا صلللللح للشللللواهد والمتابعات: )أما سللللبب كونه ضللللعوقال الدكتور المرتضللللى الزين أحمد مبينًا السللللبب في كونه ي

معتضلللدًا إن مقاصلللدهم في التدليس مختلفة، ألنه يكون لطلب علو اإلسلللناد أو إليهام كثرة المشلللايخ، أو لالمتحان 
لمعرفة الحفا  الذين يعرفون الرجال يميزون بينهم، ومثل هذه أمور يسللللللللليرة ال تضلللللللللعف الحديث ضلللللللللعفًا شلللللللللديدًا 

مطلقًا. أما إذا كان الدافع للتدليس اإلعراض عن التصلللللللللللريح براو ضلللللللللللعيف ال تقبل روايته إذا  وربما ال تضلللللللللللعفه
صللرح به فهذا شللر أنوا  التدليس، وهو خيانة ِمم ن تعمده، فإن كان إعراضلله عن رواة     شللديدي الضللعف كأن 

وإن كان  ظر لشلللللدة الضلللللعفيدلس عن الكذابين أو المتهمين أو الوضلللللاعيين أو المتروكين ففي تقوية ما عنعنه ن
تدليسلللللللللله عن رواة ضللللللللللعفهم يسللللللللللير أو مجهولين، فتقوية حديث هؤالء ال تبعد عن قواعد المحدثين وأعمالهم والله 

 أعلم(. 
 .259انظر: الزين أحمد: مناهج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة والضعيفة، ص 

 .204/  6ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (3)
 .612ابن حجر: تقريب التهذيب، ص  (4)
 قال الحافظ: )مبارك بن فضالة، بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي...(. (0)

 .911انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب، ص 
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 :(131ص  4ج )ولللذا يقول المنللاوي في "فيض القللدير"  ،والطريقللان يكفيللان في ثبوت الحللديللث
 .(1) (...إسناده حسن) :قال العراقي

 المثال الرابع: 

 (  2):الحديث المنقطع يصلو للشواهد

 َما َمثَُ  ﴿ :في تخريج قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل  قال الشيخ مقبل
ِ  فِ  يُنفُِنونَ  ِ  َهَِٰذع َّۡيَا ٱۡلَحَيوَٰ  ُ َِ رٌَ  فِيَها رِيحٖ  َكَنثَ ِ  ٱل )أثر ابن عباس  :برد شلللللديد :أي [115 :]آل عمران ﴾صِِِ

 من طرق:136ص  5رواه ابن جريح ج 

فيها حسلللللللين بن داود الملقب بسلللللللنيد وهو ضلللللللعيف وفيها أيضلللللللًا انقطا  فابن جريح لم  :األولى
والثانية فيها سللللفيان بن وكيع وهو ضللللعيف والطريقة الثالثة مسلللللسلللللة بالعوفيين  .يسللللمع من ابن عباس

   (3)وهم ضعفاء لكن مجمو  الطرق تدل على ثبوته عن ابن عباس(

 :الحديث الممطرب يصلو في الشواهد والمتابعات :المثال الخامس

ن عدي ع ،حدثنا أشلللللللعث ،حدثنا هشلللللليم :)وقال اإلمام أحمد :قال الحافظ ابن كثير في تفسلللللليره
 ومعلله لواء قللد عقللده للله النبي  ،عمي الحللارث بن عمر يمقر  ب :بن ثللابللت عن البراء بن عللاز  قللال

 .(ر  عنقهضا أن فأمرنيه بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبي :أين بعثك النبي قال ،أي عم :فقلت له

الحديث طرقه بعضلللللللللللها ينتهي إلى عدي بن ثابت عن ) :قال الشللللللللللليخ في تعليقه على الحديث
 بد الله علكن رواه أبو داود عن مسلللللللللللللدد عن خالد بن  ،وقد اختلف على عدي فيه اختالفًا كثيراً  .البراء

 عن مطرف عن أبي الجهم واسمه سليمان بن الجهم عن البراء.

وحديث عدي بن ثابت  .وسلللللللللللللليمان بن الجهم مسلللللللللللللتور الحال يصللللللللللللللح للشلللللللللللللواهد والمتابعات
 (4) المضطر  مع هذا يكون حسنًا لغيره والله أعلم.(

 :األلفاظ المشادهة للحسن لغ ره عند الش   مق   ي رحمه الله ي

                                                 

 .116 – 110الوادعي: الشفاعة، ص  (1)
ومما يدل  على أن المنقطع يسللللللللللللتشللللللللللللهد به، قال البيهقي: )ونحن ال نقول بالمنقطع إذا كان مفردًا، فإذا انضللللللللللللم إليه  (2)

 ميره، أو انضم إليه قول بعض الصحابة، أو ما يتأكد به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا نقول به(
 .412/  1انظر: البيهقي: معرفة السنن واآلثار، 

 .121/  2وادعي: تحقيق تفسير ابن كثير، ال (3)
 .  292/  2المرجع السابق،  (4)
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 (1).الحديث بمجمو  طرقه ثابت   .1
 (2) .الحديث بمجمو  طرقه صالح للُحجية   .2
 (3) .الحديث له طرق يشد بعضها بعضاً    .3
 (4) .حديث حسن بالمتابعات   .4
 (0) له طرق أخرى يرتقي بها إلى الُحجية.   .0

 )وما لم أذكر ف ه ش ئاا فهو صالو( :رأي الش   مق   في معنى قول أدي داود

 سئل الشيخ مقبل ل رحمه الله ل هل كل ما سكت عنه اإلمام أبو داود في "سننه" صحيح ؟
لكن  ،وفي نسللللخة "الباعث الحثيث" فهو حسللللن، وما سللللكت عنه فهو صللللالح :هو قال) :فأجاب

فهل المعنى صللللللالح للحجية أم المعنى صللللللالح في الشللللللواهد والمتابعات ؟  ،"فهو صللللللالح" أشللللللهر ةلفظ
ى وسللللكت عل ،وقد سللللكت على أحاديث حسللللان ،فهذا وذاك فقد سللللكت على أحاديث في "الصللللحيحين"

  (6)ي وأتى بعده المنذر  ،سللللللللكت على أحاديث فيها مجاهيلأحاديث تصلللللللللح في الشللللللللواهد والمتابعات، و 
نن" بعض  ونبلله على ،وأتى بعللد المنللذري الحللافظ ابن القيم ،ونبله على أحللاديللث في "مختصلللللللللللللره للسلللللللللللللُ

األحاديث في "تهذيب السللللللللللنن" وال يزال المجال مفتوحًا لمن أراد أن يبحث في "سللللللللللنن أبي داود" فربما 
 ينبه على ما لم ينبه عليه المنذري وابن القيم.

فهو يحتاج إلى بحث وأكثر "سللللللللنن  ،ليه أبو داودفهذا هو معنى قولهم صللللللللالح أو ما سللللللللكت ع
أحد  أو يكون الحديث في ،فيكون الحديث في "الصللللللللحيحين" ويسللللللللكت عليه ،أبي داود" سللللللللكت عليها

 ،"الصلللللحيحين" ويسلللللكت عليه أو يكون الحديث في سلللللنده مجهول ويسلللللكت عليه فهو محتاج إلى بيان
يه وهن فالذي  أنمفهومه  ،ه فهو صلللللللللالح، وما سللللللللللكت عنبينتهوما كان فيه وهن شلللللللللديد  :ألنه يقول

 (5).ليس بشديد ربما ال ُيبينه والله المستعان (
 :مثال على ما سكت عل ه أدو داود وهو ُمع 

                                                 

 .311/  1الوادعي: الفتاوى الحديثية،  (1)
 .242/  1المرجع السابق،  (2)
 .405 – 406/  1المرجع السابق،  (3)
 .411/  1المرجع السابق،  (4)
 .59الوادعي: المقترح، ص  (0)
هو اإلملام العالملة الحلافظ المحقق شلللللللللللللليخ اإلسللللللللللللللالم زكي اللدين أبو محملد عبلدالعظيم بن عبلدالقوي بن عبلدالله بن  (6)

 هل.606سالمة بن سعد الُمنذري الشامي األصل المصري الشافعي، توفي سنة 
 .322 – 319/  23انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 

 .15 – 16/  2الوادعي: مارة األشرطة،  (5)
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 ،حدثنا القعنبي :(464ص  1ج ))قال أبو داود رحمه الله  :قال الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل
فيلان بن عيينلة  ،وُعمر ،وأبا بكر )رأيت النبي  :عن أبيه قال ،عن سلللللللللللللالم ،عن الزهري  ،حلدثنلا سلللللللللللللُ

 (.يمشون أمام الجنازة
قال الترمذي لللللللل رحمه هو في ماية من الصحة وإليك ما  :هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده قلت

حديث ابن عمر  :.. قال أبو عيسللللى.بعد أن سللللاقه بسللللنده (11ص  4ج )الله للللللللللللللللل حول هذا الحديث 
هكذا روى ابن جريح وزياد بن سللللعد وميُر واحد عن الزهري عن سللللالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة 

كللان يمشلللللللللللللي أمللام  وروى معمر ويونس بن يزيللد ومللالللك وميرهم ِمن الحفللا  عن الزهري أن النبي 
 .(...الجنازة

ذا ه كت عنه أبو داود فعلى)وهذا الحديث كما ترى مما س :ثم قال الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل
ه الحافظ بإلى بحث فقد سلللللكت عن أحاديث وتعق  عنه فهو صلللللالح يحتاج  وما سلللللكت :فقوله رحمه الله

   (1) وسكت المنذري عن أشياء فتعقبه الحافظ ابن القيم كما يعلم ِمن كتابيهما( ،المنذري 

 :مثال آخر
ن عمر ب عبد الله حدثنا يونس حدثنا ليث عن  :)وقال اإلمام أحمد :قال ابن كثير في تفسللللللللللللليره

بن حفص بن عاصلللللللللللللم عن القاسلللللللللللللم بن منام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة وكانت ممن 
)إن أحب األعمال إلى الله تعجيل  :ذكر األعمال فقال أنها سلللمعت رسلللول الله  بايع رسلللول الله 

 .الصالة ألول وقتها(
     )ال نعرفلللله إال من طريق العمري وليس بللللالقوي عنللللد :وقللللال ،رمللللذيوهكللللذا رواه أبو داود والت

 أهل الحديث(.
)والقاسلللم بن منام روى له أبو داود  :قال الشللليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل ُمعلقًا على هذا السلللند

 :وقال ،وذكره العقيلي في الضللللللللللللعفاء :قلت :قال الحافظ .وقال اضللللللللللللطربوا في هذا الحديث ،والترمذي
قال الحافظ في  ،جدته مجهولةو  ،(2)هللللللللللللللللللللللل مختصللللللللللرًا من تهذيب التهذيب .1 ،في حديثه اضلللللللللطرا 

وهذا الحديث ِمن األحاديث التي سلللللللللكت عليها أبو  ،لم أقف على اسلللللللللمها وال على حالها :(3)"التقريب"
داود وهو ضلللللللللللللعيف فهذا يدل على أنه ينبغي للباحث أن ينظر في سلللللللللللللند الحديث ثم يحكم عليه بما 
يسللللتحقه وال يعتمد على سللللكوت أبي داود فقد سللللكت على أحاديث ضللللعفها المنذري وابن القيم رحمهما 

 (4) (.الله

                                                 

 .231 – 231الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ص  (1)
 .290/  1ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (2)
 .1394ابن حجر: تقريب التقريب، ص  (3)
 034/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (4)
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 الثالثالمطلب 
 والختالف د ن المنهج نأوجه الش ه 

ظهر التوافق بين علماء الحديث والشلللليخ  ،من خالل ما سللللبق ذكره في تعري  الحديث الحسللللن
وكذلك تعري  اإلمام ابن الجوزي وأنها ليسلللللللللللللت جامعة وال  ،مقبلل على انتقلاد تعري  اإلمام الخطابي

 وأن الصوا  أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: ،مانعة
 ،وأن الفرق بين الحديث الصلللحيح والحديث الحسلللن هو في الضلللبه ،وحسلللن لغيره ،حسلللن لذاته

 .فراوي الحديث الصحيح تام الضبه وراوي الحديث الحسن خفيف الضبه
 ،وكذلك وافق الشيخ مقبل للللللل رحمه الله للللللل جمهور المحدثين في االحتجاج بالحديث الحسن لذاته

 .وأنه كالصحيح خالفًا ل مام أبي حاتم الرازي 
 وأما الحديث الحسللللن لغيره فهو أيضللللًا حجة عند الشلللليخ مقبل لللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللل وعند جماهير

وقد شلللللنع الشلللللليخ مقبل للللللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللللل على بعض  ،لمحدثين بشلللللروط أربعة سلللللبق الحديث عنهاا
وأنهم  ،واتهم قولهم بللالبلدعلة والحلدث ،المعلاصلللللللللللللرين اللذين ينكرون االحتجلاج بللالحلديلث الحسلللللللللللللن لغيره

وكذلك أنكر على أولئك المتسلللللللللللللاهلين ِمن المتأخرين الذين يجمعون الغث  ،يهدمون السلللللللللللللنة بهذا القول
 ه لللللللللللللل بهذاولم ينفرد لللللللللللللل رحمه الل ،ويجعلونه حسنًا لغيره ،والسلمين وما يصللح في الشلواهد وما ال يصللح

سللليوطي سلللاهل اإلمام الفقد قال الشللليخ أحمد شلللاكر في بيان ت ،لتحذير فقد سلللبقه علماء معاصلللرون لها
درجة  إلى )أما إذا كان ضلللللللعف الحديث لسلللللللوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى :في با  التحسلللللللين

وأما إذا كان ضلللللعف الحديث لفسلللللق الراوي أو اتهامه  .الحسلللللن أو الصلللللحة بتعدد طرقه إن كانت كذلك
 ،بل يزداد ضلللعفًا إلى ضلللعف ،فإنه ال يرقى إلى الحسلللن ،بالكذ  ثم جاء من طرق أخرى من هذا النو 

لبللاحللث ا المتهمين بللالكللذ  أو المجروحين في عللدالتهم بحللديللث ال يرويلله ميرهم يرجح عنللد إذ أن تفرد
 .ويؤيد ضعف روايتهم ،المحقق التهمة

وبللذلللك يتبين خطللأ المؤلف هنللا وخطؤه في كثير من كتبلله في الحكم على أحللاديللث ضلللللللللللللعللاف 
 .(1) ة(بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوي

 
 
 

  

                                                 

 .11شاكر: شرح ألفية السيوطي في علم الحديث، بدون ط، المكتبة العلمية، ص  (1)
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  :الثالث المبحث

 الحديث تضعيف في مقبل الشيخ منهج

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: منهج المحدثين في تضعيف الحديث

 المطلب الثاني: منهج الشيخ مقبل في تضعيف الحديث

 المطلب الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين المنهجين
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 المطلب األول
 تمع ف الحديثمنهج المحدث ن في 

 ،ومقبوله من مردوده ،صلللللللللللللحيح الحديث من ضلللللللللللللعيفه بلذل العلماء جهودًا عظيمة ليميزوا لقلد
هذا  وفي ،يشلللللللتمل على بيان شلللللللروط القبول وبيان أسلللللللبا  الضلللللللعفووضلللللللعوا لذلك منهجًا واضلللللللحاً 

 وأسللللللبا  الضللللللعف التي تعود إلى ،المطلب سللللللنتعرف على تعري  الحديث الضللللللعيف عند المحدثين
 السند وإلى المتن.

 :تعريف الحديث المع ف
   :التعريف اللغوي 

عفاً  :: )وقال الليث(1)قال ابن فارس  .وةوهو خالف الق ،يقال ضللعف الرجل يضلللعف ضلللعفًا وضلللُ
أي  ،عفتهوأسلللللتضللللل ،أي صللللليرته ضلللللعيفاً  ،وضلللللعفته ،أي وجدته ضلللللعيفاً  :ويقال أضلللللعفت فالناً 

 .(2) ..(.وجدته ضعيفًا أيضاً 
عف خالف القوة وقيل الضللللللللل  (3)وقال ابن منظور عف والضللللللللل  عُف بالضلللللللللم في الجسلللللللللد : )الضلللللللل 

عُف بللا وقيللل همللا معللًا جللائزان في كللل وجلله وخص  األزهري بللذلللك أهللل  ،لفتح في الرأي والعقلللوالضللللللللللللل 
 (4) البدن وضعف الرأي(ان يقشتةمالن معًا في ضعف سيّ البصرة فقال هما عند أهل البصرة 

 تعريف الحديث المع ف اصطالحاا:
   (0) )وهو ما نقص عن درجة الحسن( :د بقولهيعقر فه اإلمام ابن دقيق الع

   :تعري  اإلمام ابن دقيق العيد عقر فه اإلمام العراقي في ألفيتهبمثل و 

غ لللللُ  أملللللللا الضللللللللللللللللعلللليللللُف فللللهللللو ملللللللا لللللم يللللبللللة
 

غلللي  ِن وإن بسللللللللللللللله بلللُ  ( 6)ملللرتلللبلللللللة اللللُحسلللللللللللللللة
 

 

                                                 

العالمة اللغوي المحدث، أبو الحسلللللللين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، صلللللللاحب كتا    " المجمل "، هو اإلمام  (1)
 هل.390توفي سنة 

 .110 – 113/  15انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 
 .316 – 310/  1األزهري: تهذيب اللغة،  (2)
هو اإلمللام اللغوي الُحجللة محمللد بن مكرم بن علي، أبو الفضلللللللللللللللل، جمللال الللدين ابن منظور األنصلللللللللللللللاري اإلفريقي،  (3)

 هل.511صاحب " لسان العر  "، توفي سنة 
 .111/  5انظر: الزركلي: األعالم، 

 .213/  9ابن منظور: لسان العر ،  (4)
 .246ابن دقيق العبد: اإلقتراح، ص  (0)
 .111العراقي: ألفية العراقي، ص  (6)
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 .(1)وذهب إلى اختيار هذا التعري  اإلمام السيوطي

   :ل رحمه الله ل  (2)وقال البيقوني
رة  ِن ققصلللللللللللللُ ل  مللللللا عن ُرتةبتللللللِه الُحسلللللللللللللة                   وكللللللُ

ُثر   ( 3)فهو الضلللللللللللللعيف وهو أقسللللللللللللللللللللاملللللللًا كق
 

)كلل حلديث لم تجتمع فيه صلللللللللللللفات الحديث  :وعقر فله اإلملام ابن الصلللللللللللللالح بتعري  آخر فقلال
 (4) الصحيح وال صفات الحديث الحسن(

)فذكر الصللللللللللللحيح مير محتاج إليه ألن ما  :عترض اإلمام العراقي على هذا التعري  فقالا وقد 
 .(0) قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر(

بعض من )وأجللا   :قلللال الحللافظ ابن حجر ،ودافع بعض العلمللاء عن اإلمللام ابن الصلللللللللللللالح
إذ ال يلزم ِمن عدم وجود وصللف الحسللن عدم وجود وصللف  ،عاصللرناه بأن مقام التعري  يقتضللي ذلك

النحوي إذا  ونظيره قول :قال ،فالترديد متعين ،إذ الصلللحيح بشلللرطه السلللابق ال يسلللمى حسلللناً  ،الصلللحيح
الحرف ماال يقبل شللللللللللليئًا من عالمات االسلللللللللللم وال عالمات  :عرف الحرف بعد تعري  اإلسلللللللللللم والفعل

 انتهى .الفعل
والفعللل والحرف عموم وال خصلللللللللللللوص  االسلللللللللللللمألنلله ليس بين  ،طلللابقظير مير موالتن :وأقول

ماعهما وأنه يمكن اجت ،فقد قررنا فيما مضللى أن بينهما عمومًا وخصللوصلللاً  ،بخالف الصللحيح والحسللن
   .(6) عل والحرف(وانفراد كل منهما بخالف االسم والف
 .(5) )كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول( :وعقر فه الحافظ ابن حجر بقوله

 (1) )أسلم ِمن االعتراض وأخصر( :وقال عن تعريفه للحديث الضعيف أنه  
ا كونه     )أم :ر بقولهعلى تعري  الحافظ ابن حج السللللللللللليمانيوقد اعترض الشللللللللليخ أبو الحسللللللللللن 

 .أخصر، فنعم

                                                 

 .1213/ 3السيوطي: البحر الذي زخر في شرح ألفية األثر،  (1)
هو عمر أو طه بن محمد بن فتوح البيقوني: عالم بمصللللطلح الحديث، دمشللللقي شللللافعي، اشللللتهر بمنظومته المعروفة  (2)

 هل.1111باسمه " البيقونية "، توفي سنة 
 .64/  0انظر: الزركلي، األعالم، 

 .16هل، ص 1416، بيروت، دار الكتب العربي، 2المشاط: التقريرات الُسنية شرح المنظومة البيقونية، ط  (3)
 .41ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (4)
 .49العراقي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ص  (0)
 492/  1ابن حجر: النكت على كتا  ابن الصالح،  (6)
 .493 / 1المرجع السابق،  (5)
 المرجع السابق. (1)
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وصلللللللللفات القبول تشلللللللللمل صلللللللللفات الصلللللللللحيح  :ألنه يقال ،أسللللللللللم ِمن االعتراض فال وأما كونه
فقد وقع  ،والحسللللللن، وقد سللللللبق عن الحافظ أن انتفاء صللللللفات الحسللللللن يسللللللتلزم انتفاء الصللللللحيح وزيادة

 (1) وال زال االعتراض قائمًا ( ،الحافظ فيما أنكره على ابن الصالح
 .(2) ما نقص عن درجة الحسن قلياًل( :)الضعيف :وعقر فه اإلمام الذهبي ل رحمه الله ل بقوله

د وال يدخل فيه شلللللللللللللدي ،وتعري  اإلمام الذهبي يتناول الحديث الضلللللللللللللعيف الذي خف  ضلللللللللللللعفه
 وهذا فيه نظر ألن اإلمام ابن الصللللللللللللالح جعل الحديث الموضللللللللللللو  ِمن أقسللللللللللللام الحديث ،الضللللللللللللعف
 .(4) الضعيفة(علم أن  الحديث الموضو  شر  األحاديث )ا  :فقال  (3)الضعيف

 فعلى هذا يتبين أن تعري  اإلمام الذهبي لم يكن جامعًا لجميع أقسام الضعيف.
 :التعريف المختار

ا نقص )وهو م :الذي يظهر للللل والله أعلم للللل أن أقر  هذه التعريفات للصوا  هو التعري  األول
 أنوا  الضعيف.  ويشمل جميع ،عن درجة الحسن( فهو أخصر وأسلم ِمن اإلعتراضات السابقة

 :وقد تقدم معنا أن شروط القبول ستة هي
 اتصال السند.   .1
 .العدالة   .2
 الضبه.   .3
 نفي الشذوذ.   .4
 نفي العلة القادحة.   .0
 .(0)العاضد عند االحتياج إليه   .6

 فأس اب المهف ستة هي: ،وبناءا على ما س ق
 عدم اتصال السند.   .1
 أو أحدهم. الرواة عدم عدالة    .2
 كون الرواة أو بعضهم مير ضابطين.   .3

                                                 

 .115السليماني: الجواهر السلماانية، ص  (1)
 .33الذهبي: الموقظة، ص  (2)
قال الدكتور عبدالكريم الخضللللللللير: )وقد اسللللللللتنكر العلماء على الخطابي وابن الصللللللللالح قولهما: إنه شللللللللر  األحاديث   (3)

ما إنما يضللللللاف إلى بعضلللللله وقد ُأجيب عنه الضللللللعيفة، ألن الموضللللللو  ليس ِمن الحديث النبوي، وأفعل التفضلللللليل
بلأنهملا لم يقصللللللللللللللدا بلاألحلاديلث األحلاديلث النبوية، بل مرادهما ما هو أعم من ذلك، ويتحدث به أو سللللللللللللللمي بذلك 
تجاوزًا حسللللللللللللللب دعوى من اختلقه على أن النبي سللللللللللللللماه حديثًا بقوله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذ  فهو 

 .130ل  134أحد الكاذبين ( انظر: الخضير، 
 .91ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (4)
 .151/  1السخاوي: فتح المغيث،  (0)
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 اشتماله على شذوذ سواء كان في متنه أو سنده أو فيهما.   .4
 اشتماله على علة قادحة سواًء كانت في متنه أو سنده أو فيهما.   .0
 (1) عدم مجيئه ِمن وجه آخر إذا كان قاباًل لالنجبار.   .6

 :أس اب ضهف الحديث س   ن هما –رحمه الله تعالى  –دن حجر اوجع  الحافظ 
 السقه ِمن السند.   .1
 الطعن في الراوي.   .2

أو طعٍن في راٍو  ،إما أن يكون لسقه ِمن إسناد)ثم المردود وُموجب الردِّ  :حمه الله لللللللللللللفقال للللللللللللل ر 
 (2) ..(.على اختالف ُوجوِه الطعن

 :أنواع الحديث التي تعود إلى السقط في السند
 (3) وهو الذي ُحِذف من مبتدأ إسناده واحٌد أو أكثر. :الحديث المعلق   .1

ذقف جميُع السلللللللند وُيقال مثالً  :)ومن صلللللللور المعل ق :ابن حجرقال الحافظ  ول قال رسللللللل :أن ُيحة
ذ :ومنهلا .اللله  ِذفق من  :ومنها .أو إال التلابعي والصلللللللللللللحلابي معاً  ،ف إال الصلللللللللللللحلابيأن ُيحلة أن يقحة
د ثه  .(4) ه(قوُيضِيفُه إلى من هو فو  ،حق

 قواًل أو  وهو ما أضافه التابعي إلى رسول الله  :الحديث المرسل   .2
 أو صفة. ،أو تقريراً  ،فعالً          

ن ما أفاده قوله هو عند األكثرين م وحقيقته: )م الصلللللللللللنعاني في بيان حقيقة المرسللللللللللللقال اإلما
وبه قطع الحاكم وميره من أهل الحديث وتخصلللللللليص القول  الله رسلللللللول المحدثين قول التابعي قال 

    (0) فيه( خالً اكان دنبويًا أو تقريرًا  فعالً  ألنه األكثر وإال فلو ذكر التابعي

      (6) ليس على التوالي. ،هو ما سقه أثناء سنده راٍو فأكثر :الحديث المنقطع   .3
    (5)هو ما سقه ِمن اسناده اثنان فصاعدًا مع التوالي :الحديث المعضل   .4

ققه في اإلسللناد منه الواضللح الظاهر الجلي الذي يحصللل االشللتراك في معرفته ويدخل في  ،والسللق
هذا القسللللللللللللم األنواُ  األربعة السلللللللللللللابقة ومنه الخفي الذي ال يعرفه وال يدركه إال الجهابذة النقاد، واألئمة 

 ومعرفة بطرق الحديث وعلل األسانيد. الحفا  الذين لهم دراية

                                                 

 .63 – 62الخضير: الحديث الضعيف وحكم االحتجاج به، ص  (1)
 .50ابن حجر: نزهة النظر، ص  (2)
 .24ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .56ابن حجر: نزهة النظر، ص  (4)
 .213/  1الصنعاني: توضيح األفكار،  (0)
 .241السليماني: الجواهر السليمانية في شرح المنظومة البيقونية، ص  (6)
 .1/320السيوطي: تدريب الراوي،  (5)



 217 

ل س لللللللللللللل بفتح الالم لللللللللللللل ُسمِّيق بذلك :قال الحافظ ابن حجر ِفي  الُمدق ِلكون  ،)والقسم الثاني وهو الخق
مِّ من حدثه ثه به. ،الراوي لم ُيسق  وأوهقمق سماعه للحديث ِمم ن لم يحدِّ

مِّيق  ،وهو اختالط الظالم ،واشللللتقاُقه ِمن الد لس بالتحريك ويقرُد  ،هما في الخفاءبذلك الشللللتراك  سللللُ
ل    ،(لللللللللللللللل )عنك ،بين الُمدلِّس ومن أسلللند عنه يتحتمل وقو  اللق األداءس بصللليغة ِمن صللليغ الُمدق

بل بينه  ،معاصللللللللللٍر لم يلقق من حد ث عنه نإذا صللللللللللدر م .. وكذا المرسللللللللللل الخفي.(وكذا )قال
 .(1) (واسطةوبينه 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر  ،الضللللللللللعف هو الطعن في الراوي وأما السللللللللللبب الثاني من أسللللللللللبا  
 .خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبه ،عشرة أسبا 

 :في الراوي المتعلقة بانتفاء العدالة الطعنأس اب 
 الكذ .   .1
 التهمة بالكذ .   .2
 الفسق.   .3
 البدعة.   .4
 الجهالة.   .0

 بالم ط:أس اب الطعن في الراوي المتعلقة 
 فحش الغله.   .1
 كثرة الغفلة.   .2
 مخالفة الثقات.   .3
 الوهم.   .4
    (2)سوء الحفظ.    .0

 :حكم الحتجاج بالحديث المع ف في الفمائ  واألحكام
 :اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في األحكام، وفضائل األعمال على ثالثة أقوال

 .مطلقًا في األحكام والفضائلالضعيف يعمل بالحديث  :القول األول

                                                 

 .11- 11ابن حجر: نزهة النظر، ص  (1)
 .111، ص 126، والخضير: الحديث الضعيف، ص 14 – 13انظر: ابن حجر: نزهة النظر، ص  (2)
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                      ،( 3)والشلللللللللللللللللافعي ، (2)ومللللاللللللك بن أنس  ،( 1)سلللللللللللللللللب هللللذا القول إلى اإلملللللام أبي حنيفلللللةوقللللد نُ 

 وميرهم.  (4)وأحمد 
ث يرى بعض العلماء أنه يعمل بالحدير في بيلان هذا القول: )يقلال اللدكتور عبلدالكريم الخضللللللللللللل

 ،وميرها والترهيب والترميب ،والفضللللللللللائل ،رض الواجبففي الحالل والحرام، وال :الضللللللللللعيف مطلقًا أي
 :بشرطين

   :األول
 كافة. العلماءفهو متروك عند  ،أن يكون ضعفه مير شديد، ألن ما كان ضعفه شديداً 

   :الثاني
 .(0) (أن ال يوجد في البا  ميره، وأن ال يكون ثمة ما يعارضه

   :القول الثاني
 في األحكام وال في الفضائل. ال ،الضعيف ال يعمل به مطلقاً ث لحديا

   (5)والبخاري ومسلم (6)سب هذا القول إلى اإلمام يحيى بن معينوقد نُ 

                                                 

قال اإلمام ابن القيم: )وأصحا  أبي حنيفة لللللللللل رحمه الله لللللللللل مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث  (1)
 عنده أولى ِمن القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه...(. 

 .55/  1انظر: ابن القيم: إعالم الموقعين، 
عليه جماعة أصحابنا المالكيين أي مرسل الثقة  قال اإلمام ابن عبدالبر: )وأصل مذهب مالك للللللللللل رحمه الله للللللللللل والذي (2)

 تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء(.
 .2/  1انظر: ابن عبدالبر: التمهيد، 

 وقد تقدم رأي الشافعي في قبول المرسل. (3)
 .249الخضير: الحديث الضعيف، ص  (4)
 .249الخضير: الحديث الضعيف، ص  (0)
سلللللللللللليد الناس فقال: )وممن حكى عنه التسلللللللللللللوية في ذلك بين األحكام وميرها يحيى بن معين( انظر: حكاه عنه ابن  (6)

، بيروت، مؤسللللللسللللللة عز الدين للطباعة 1ابن سلللللليد الناس: عيون األثر في فنون المغازي والشللللللمائل والسللللللير، ج 
 .24هل، ص 1416والنشر،

مسلم ذلك أيضًا يدل عليه شرط البخاري في صحيحه قال القاسمي لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل: )والظاهر أن مذهب البخاري و  (5)
وتشلللللللنيع اإلمام مسلللللللللم على رواة الضلللللللعيف كما أسلللللللللفناه وعدم إخراجهما في صلللللللحيحيهما شلللللللليئًا منه...( انظر: 

 .160هل، ص 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1القاسمي: قواعد التحديث، ط 
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 وميرهم.  (3)وابن تيمية  (2)وابن حزم الظاهري  (1)الرازيان وأبو زرعة وأبو حاتم 
إن الحديث الضللللللللللعيف يعمل به في فضللللللللللائل األعمال دون األحكام ِمن الحالل  :القول الثالث

 والحرام.
 .(4)النووي في األذكار إلى العلماء من المحدثين والفقهاء هنسب القول وهذا
 .(0)هذا القول في مقدمة كتابه األربعين النووية علىبالغ ل رحمه الله ل ونقل اإلتفاق  بل

 :، والخالف في  ذلك مشلللللللهور قال الشللللللليخ سللللللللليمان العلوان(6)روالصلللللللوا  أنه مذهب الجمهو 
يعرف ذلك من قرأ كتابيه "المجمو  شرح  ،)والنووي لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل معروف بالتساهل بنقله اإلجما 

)إن  :(13/  1) المهذ " و "شلللرح صلللحيح مسللللم" فمن ذلك على سلللبيل المثال قوله في "شلللرح مسللللم"
ه تأخيره وال يجوز ل ،لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ،الشللللللللللامي مثاُل إذا مقر  بميقات المدينة في ذهابه

 هل .وهذا ال خالف فيه ( ا ،وكذا الباقي من المواقيت ،إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة
   (5) .. (.والخالف مشهور في هذه المسألة ،هكذا ل رحمه الله ل نفى الخالف

مه الله فقال لللللللللللل رح ،ذكر اإلمام السخاوي ثالثة شروط منها ،شترط القائلون بهذا القول شروطاً او 
 ة:إن شرائه العمل بالضعيف ثالث ل وكتبه لي بخطه  لرحمه الله مرارًا يقول   (1))وقد سمعت شيخنا :ل

   :األول
 ،بالكذ  والمتهمينكذابين فيخرج مِن انفرد ِمن ال ،أن يكون الضلللللللللعُف مير شلللللللللديد :متفق عليه

 .ش ملطهحُ ومن فق 
   :الثاني

                                                 

ن: )ال يحتج بالمراسلللليل وال تقوم الحجة إال باألسللللانيد الصللللحاح قال ابن أبي حاتم الرازي: سللللمعت أبي وأبا زرعة يقوال (1)
 المتصلة، وكذا أقول أنا( 

 .5هل، ص 1411، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2انظر: ابن أبي حاتم: المراسيل، ط 
 .69، بدون ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، ص 2انظر: ابن حزم: الفصل في األهواء والملل والنحل، ج  (2)
قال ابن تيمية: )وال يجوز أن يعتمد في الشلللللريعة على األحاديث الضلللللعيفة التي ليسلللللت صلللللحيحة وال حسلللللنة( انظر:  (3)

 .156 – 150هل، ص 1422، عجمان، مكتبة الفرقان، 1ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ط 
 .1هل، ص 1414النووي: األذكار، بدون ط، بيروت، دار الفكر،  (4)
 .0هل، ص 1414، دمشق، مكتبة دار الفتح، 4نووي: شرح متن األربعين النووية، ط ال (0)
 نسبة إلى الجمهور اإلمام السخاوي. (6)
هلللللللللللللللللل، ص 1422، السلللعودية، مؤسلللسلللة الريان، 1انظر: السلللخاوي: القول البديع في الصلللالة على الحبيب الشلللفيع، ط   

453. 
 .31الحديث، ص العلوان: اإلعالم بوجو  التثبت في رواية  (5)
 أي الحافظ ابن حجر. (1)
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 .، فيخرج ما ُيختر  بحيث ال يكون له أصل أصالً (1) أن يكون مندرجًا تحت أصل عام
   :الثالث

واألخيران عن ابن  :قال .ما لم يقله لئال يقنسللللللللللب إلى النبي  ،أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته
وذكر بعضلللهم شلللروطًا (2) عليه( واألول نقل العالئي االتفاق ،عبدالسلللالم وعن صلللاحبه ابن دقيق العيد

 أخرى ولكن هذه أهمها.
   :القول المختار

 ،لما يترتب على العمل به ِمن آثار سلللللليئة ،وهو عدم العمل بالضللللللعيف مطلقاً  ،هو القول الثاني
وهو عدم األخذ بالحديث  ،)... يترجح الرأي الثاني :(3)قال الدكتور عبدالكريم الخضللللللير ،ةوأضلللللرار بين

 لما يلي: ،وال ميرها ،ال في األحكام ،الضعيف مطلقاً 
 التفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود.   .1
 والظن ال يغني من الحق شيئًا. ،ألن الضعيف ال يفيد إال الظن المرجوح  .2
تفاء واالك ،لملا ترتب على تجويز االحتجاج به من ترك للبحث عن األحاديث الصلللللللللللللحيحة  .3

 بالضعيفة.
ف به لما تتصللللللل ،والبعد عن المنهج الصلللللللحيح ،لما ترتب عليه من نشلللللللوء البد  والخرافات  .4

 ،األحاديث الضعيفة للللل مالبًا للللل من أساليب التهويل والتشديد بحيث صارت مرتعًا خصبًا للمتصوفة
 (4) (صلتهم عن دين الله الوسه.ف

وِمم ا يؤيد القول المختار أن الشللللللللللروط التي وضلللللللللللعها أصلللللللللللحا  القول الثالث للعمل بالحديث 
الضللللعيف في الفضللللائل دون األحكام هي شللللروط في ماية الصللللعوبة ال يسللللتطيع كثير من المسلللللمين 

لون لتزمها العامالو  ،وهامة جداً )وهذه شلللروط دقيقة  :قال الشللليخ األلباني لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل ،تطبيقها
يانه من ثالثة وب ،ِمن أصللللهاأو تلغى  ،لكانت النتيجة أن تضللليق دائرة العمل بها ،باألحاديث الضلللعيفة

 :هوجو 
   :أولا 

                                                 

قال الشللليخ أبو الحسلللن السلللليماني: )واخُتلف في المراد باألصلللل العام(: فمنهم من قال: تشلللهد له عمومات الشللللريعة،  (1)
ومنهم من قال: أن يكون الحديث الضلللعيف قد جاء معناه أو نصللله من حديث صلللحيح أو حسلللن، لكن دون ذكر 

ق ويرمب في العمل الثوا  أو العقا ، وانفرد الضللللللللللللللعيف بذكر ذلك، فليس في العمل به جديد ، أو إال أنه ُيسللللللللللللللوِّ
 يزيد النفس نفورًا عن الشيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن (. 

 .113انظر: السليماني: الجواهر السليمانية، ص 
 .453 - 452السخاوي: القول البديع، ص  (2)
 وهو أكثر من توسع في البحث في هذه المسألة فيما وقفت عليه، وقد استفدت منه كثيرًا. (3)
 .299الخضير: الحديث الضعيف، ص  (4)



 200 

أن يعمل به لكي يتجنب  أحدهم يدل الشلللللللللللرط األول على وجو  معرفة حال الحديث الذي يريد
 .العمل به إذا كان شديد الضعف

وفي كل حديث ضللللللعيف يريدون  ،المعرفة مما يصللللللعب الوقوف عليها ِمن جماهير الناسوهذه 
لذين ال ابهم أهل التحقيق  وأعني ،السلللللللللليما في العصللللللللللر الحاضللللللللللر ،لقلة العلماء بالحديث ،العمل به

 ،وينبهونهم على األحاديث الضلللللللللللللعيفة ،يحلدثون النلاس إال بملا ثبت من الحديث عن رسلللللللللللللول الله 
 فالله المستعان. .بل إن هؤالء هم أقل ِمن القليل ،ويحذرونهم منها

 ،حةقد خالفوا هذا الشلللرط مخالفة صلللري ،ِمن أجل ذلك تجد المبتلين بالعمل باألحاديث الضلللعيفة
 ،لو كان ِمن أهل العلم بغير الحديث للللللللللل ال يكاد يقف على حديث في فضائل األعمالو فإن أحدهم للللللللللل 

سلللللللالمته ِمن "الضلللللللعف الشللللللللديد" فإذا قيض له من ينبهه إلى  إال ويبادر إلى العمل به دون أن يعرف
"يعمل بالحديث الضلللللعيف في فضلللللائل األعمال"  :ركن فورًا إلى هذه القاعدة المزعومة ِعندهم ،ضللللعفه

 .سكت ولم ينبس ببنت شفة ! ،فإذا ُذكر بهذا الشرط
   :ثان اا 

 أن ،..(.)أن يكون الحديث الضللللللللللعيف مندرجًا تحت أصللللللللللل عام :أنه يلزم ِمن الشللللللللللرط الثاني
ث جد الحديو  ،والعمل به وأرد ،العلاموإنملا بلاألصلللللللللللللل  ،العملل في الحقيقلة ليس بلالحلديلث الضلللللللللللللعيف

ثبت أن ف .أعني العمل بالحديث الضلللعيف إذا لم يوجد األصلللل العام ،وال عكس ،الضلللعيف أو لم يوجد
 وهو المراد. .مير حقيقي ،شكليالعمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط، 

   :ثالثاا 
         عتقد ال يالحديث، لكي إن الشللللللرط الثالث يلتقي مع الشلللللللرط األول في ضللللللرورة معرفة ضلللللللعف 

 ،وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضللللللائل باألحاديث الضللللللعيفة ال يعرفون ضللللللعفها .ثبوته
 (1)وهذا خالف المراد. 

                                                 

 .06 - 03هل، ص 1411، المكتب اإلسالمي، بيروت، 3، ط 1األلباني: صحيح الجامع الصغير، ج  (1)
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 المطلب الثاني
 الش   مق   في تمع ف الحديثمنهج 

تقدم في المطلب السللللللللللابق، أن العلماء اختلفوا في تعري  الحديث الضللللللللللعيف على عدة أقوال، 
ام ابن عليه تعري  اإلم ك ولكن ُقر  ،وأما الشلللللليخ مقبل لللللللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللللللل لم يتعر ض لتلك التعريفات

)هو ما لم يجتمع فيه صلللللفات الصلللللحيح وال صلللللفات الحسلللللن المذكورة(  :الصلللللالح للحديث الضلللللعيف
 .(1) ((ثم الضعيف يتفاوت)وعل ق عليه بقوله  ،فأقره

وبي ن للللللللللل رحمه الله لللللللللللل بعضًا ِمن أسبا  الضعف باختصار ِمن خالل تعريفه للحديث الصحيح 
 . شلللللاذر معلل والهو أن يرويه العدل الضلللللابه عن مثله متصلللللل السلللللند مي :)تعري  الصلللللحيح :فقال
صللللل فماذا إذا لم يت ،متصللللل السللللند :قوله (فاسللللقاً )إذا فقد العدالة فماذا يكون ؟  (أن يرويه العدل) :قوله

 (2) .((منقطعاً )يكون ؟ 
فظهر ِمم ا سبق أن الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل ال يقبل الحديث المنقطع للللل سواء للللل كان االنقطا  

 آخره. في أول السند أو في أثنائه أو في
)الذي يحتج بالمرسللل على اصللطالح  :قال الشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل عن الحديث المعلق

ألن المرسللللل في اصللللطالح الفقهاء يشللللمل المعلق والمنقطع والمرسللللل إرسللللااًل  ،يحتج بالمعلق ،الفقهاء
 .(3) خفيًا(

             فقد قال  ،وله موقف من معلقات الصلللللللحيحين ،فالشللللللليخ للللللللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللللللل ال يحتج بالمعلق
حقه والُحكم عليها بما تست ،)المعلقات في الصحيحين البد من البحث عن أسانيدها :لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل

 خرة قال: ل عن علي رضللللللللللي الله عنه أنه  فاذكر في كتا  "الرقاق" ،حتى ولو كان بصلللللللللليغة الجزم
 .(4)بناء الدنياوال تكونوا ِمن أ ،فكونوا ِمن أبناء اآلخرة ،بنون وللدنيا بنون 

                                                 

 .10الوادعي: السير الحثيث شرح اختصار ُعُلوم الحديث، ص  (1)
 .10المرجع السابق: ص  (2)
 .141/  1السدعي: الفتاوى الحديثية،  (3)
(، ولفظه: )وقال علي: ارتحلت الُدنيا مدبرة 4أخرجه البخاري في صلللللللللللللحيحه، كتا  الرقاق، با : في األمل وطوله ) (4)

اليوم  أبنللاء الللدنيللا، فللإن وارتحلللت اآلخرة مقبلللة، ولكللل واحللدٍة منهمللا بنون، فكونوا من أبنللاء اآلخرة، وال تكونوا من
 عمل وال حسا ، ومدًا حسا  وال عمل(.
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أم من قبل  هاوير ال أذكر أمن جهة ضلللعف   (1)ومع هذا ففي سللنده ضلللعف ،ذكره بصلليغة الجزم
 .(2) جهالته (

وقد تقدمت أمثلة تدل  داللةق واضحة أن الشيخ مقبل للللللللل رحمه الله للللللللل ال يحتج بالمرسل والمنقطع 
هو أخف  ضللعفًا من الذي المرسللل  مبينًا سللبب ضللعف الحديث بل قال للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل ،والمعضللل

 لماذا المرسل من قسم الضعيف؟)  :المنقطع والمعضل
ز أنه سلللللقه يحتمل أن يكون  ،ألن السلللللاقه قد يكون تابعياً  وأن يكون  ،قةً ث هذا التابعي الذي ُنجوِّ

 ،ابعيٍّ آخرعن ت ه عن الصلللحابي وأن يكون روا  ه روا هو أيضلللًا نفسللله السلللابق يحتمل أن يكون  ،ضلللعيفاً 
 التابعي هذا أيضللللللللللًا الثاني الذي هو سللللللللللاقه ،والتابعي اآلخر يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضللللللللللعيفاً 

 .وأن يكون ضعيفاً  ،على التجويز يحتمل أن يكون ثقة
سللبعة أو سللتة من التابعين في سللند واحد، وقد وجد في "صللحيح مسلللم" أربعة في سللند وقد ُوجدق 
 .فمن أجل هذا ُيضع ُف المرسل ،...عي يروي عن تابعيتابعي يروي عن تاب ،واحد ِمن التابعين

ه سلللللورة ر ؟ وجد في حديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسللللليين وجد سلللللتة أو سلللللبعة ِمن التابعينأ
﴿  ِِِِْ ُ  ُهوَ  قُِ ٌِ  اّلَلَ َح

َ
        فمن أجل هذا يكون الحديث المرسلللللللللللل ِمن  ،(3)عزاه إلى النسلللللللللللائي هأن وأظن ﴾٢ُ
   (4) قسم الضعيف.(
يقبل الشيخ لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل الحديث الذي ُطعنق في أحد رواته سواء كان الطعن ِمن جهة وال 

 العدالة أو من جهة الضبه وقد تقدمت األمثلة الدالة على ذلك.

                                                 

(، قال: حدثنا 30636(، برقم )9رواه ابن أبي شلللللللللللللليبة في مصللللللللللللللنفه، كتا  الزهد، با : كالم علي بن أبي طالب ) (1)
عبدالله بن إدريس، عن إسلللللماعيل وسللللللفيان، عن زبيد بن الحارث، عن رجل من بني عامر، قال: قال علي: إنما 

خلاف عليكم اثنتين: طول األملل، واتبلا  الهوى، فلإن طول األملل ُينسللللللللللللللي اآلخرة، وإن اتبا  الهوى يصللللللللللللللد عن أ
دبرة، وإن اآلخرة مقبلللة، ولكللل واحللٍد منهمللا بنون فكونوا من أبنللاء اآلخرة، فللإن اليوم  الحق، وإن الللدنيللا قللد ترحلللت مللُ

 عمل وال حسا ، ومدًا حسا  وال عمل.
 كما هو ظاهر في السند جهالة حال الرجل الذي من بني عامر.وسبب ضعف هذا األثر 

 .  141 – 145/  1السدعي: الفتاوى الحديثية،  (2)
(، وقال: 996(، برقم )69أخرجه النسللللللللللائي في سللللللللللننه، كتا  االفتتاح، با : الفضللللللللللل في قراءة )قل هو الله أحد() (3)

زائدة، عن منصلللور، عن هالل بن يسللللاف، عن ربيع  أخبرنا محمد بن بشلللار، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا
بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيو ، عن النبي صلللللللى الله عليه وسلللللللم 

 قال: )قل هو الله أحد( ثلث القرآن.
 قال اإلمام النسائي عقبه: )ما أعرف إسنادًا أطول من هذا(.

 (.2196(، برقم )11فضائل القرآن، با : ما جاء في سورة اإلخالص ) واخرجه الترمذي في سننه، كتا 
 وقال اإلمام الترمذي عقب الحديث: )هذا حديث حسن(.
 (.2663وقد صححه الشيخ األلباني في صحيح الجامع برقم )

 .111 – 99الوادعي: السير الحثيث، ص  (4)
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 :موقف الش   مق   من الحتجاج بالحديث المع ف في الفمائ  واألحكام
 سئل ل رحمه الله ل هل يجوز لنا أن نعمل باألحاديث الضعيفة ؟ 

والقصللللللاص وشللللللأن القصللللللاص من زمن قديم ليس ِمن  الواعظين)نسلللللمع من كثير من  :فأجا 
 من هم القصاص ؟ ،أنهم يحدثون باألحاديث الضعيفة ،اآلن فحسب

ن د ويقصللللللو سللللللواًء أكانوا في مسللللللجد أم في مير مسللللللج ،ون في مجامع الناسصللللللبهم الذين ينت
إلسللالم وقد ألف شلليخ ا ،ويسللتدلون بأحاديث ضللعيفة وموضللوعة وما ال أصللل لها ،عليهم سللير األولين

" تحذير  :ابًا بعنوانابن تيمية كتابًا بعنوان "القصلللللاص" وألف السللللليوطي للللللللللللللللللل رحمه الله تعالى للللللللللللللللللل كت
هو: "  الذيأنصلللللللح إخواني في الله في باقتناء هذا الكتا  األخير  " أكاذيب القصلللللللاص الخواص ِمن

 .تحذير الخواص من أكاذيب القصاص "
ن مهدي ب عبد الرحمنبن المبارك و  عبد الله الناس توسلللللعوا في هذا البا  أيما توسلللللع، رخص 

ال مرخصللللللللوا في التحديث باألحاديث الضللللللللعيفة في فضللللللللائل األع ،وجماعة من الُعلماء منهم البيهقي
؛ ألنهم مثلوا (1)ولكنهم يقصللللدون باألحاديث الضللللعيفة وهكذا اإلمام أحمد بن حنبل رخص يقصللللدون به

مثلل حلديث محمد بن عمرو بن علقمة  ومحمد بن عجالن، وذكروا جماعة ممن يحسلللللللللللللُن أهل  :قلالوا
العلم أحاديثهم، ُفعلم من هذا أنهم يقصللللللدون بالضللللللعيف الحسللللللن، ما قصللللللدوا الضللللللعيف الذي اشللللللتد 

 ضعفه.
 ،والذين يقولون بجواز التحديث بالحديث الضللعيف، يشللترطون شللروطًا ثالثة أن ال يشللتد ضللعفه

 ثير من الناس الذين يحدثون ال يعرفونه، ما يعرفون هل الحديث اشتد ضعفه أم ال ؟وهذا شرط ك
أو فيلله رجللل  ،أو ليس بثقلة ،أو ضلللللللللللللعيف جللداً  ،أو متهم ،هلل فيلله رجللل كللذا  أو رجلل متروك

لين الحديث القصللللللد أنهم ما يعرفون مالب الذين يحدثون  ،أو صللللللدوق فيه لين ،صللللللدوق يخطُ  كثيراً 
الشلللرط  .قلنا الشلللرط األول أن ال يشلللتد ضلللعفه .ويقولون هو في فضلللائل األعمال باألحاديث الضلللعيفة

الشلللللرط الثالث أن ال يعتقد شلللللرعيته وأن ال يشلللللهر  .الثاني أن يكون مندرجًا تحت أصللللل من األصلللللول
أما  .هلذا قول من يقول بجواز التحديث باألحاديث الضلللللللللللللعيفة .العملل بله حتى ال يراه ميره فيقتلدي بله

بحديث )من حدث بحديث يرى أنه كذ  فهو أحد  (2)جيزون التحديث باألحاديث الضلللللللللللللعيفةالذين ال ي
الشلللللللوكاني في "  ةفمتواتر  (4) متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار( وأما حديث: ) من كذ  علي   (3) (الكاذبين

                                                 

 الحديث الحسن( وهذا ُيعلم من السياق. كأن الشيخ ل رحمه الله ل يريد أن يقول: ) أنهم يقصدون  (1)
 كأن هناك كلمة سقطت وهي )يستدلون( حتى يستقيم الكالم. (2)
 (.1أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، با : وجو  الرواية عن الثقات، وترك الكذابين، برقم ) (3)
( من 1291(، برقم )33أخرجلله البخللاري في صللللللللللللللحيحلله، كتللا  الجنللائز، بللا : مللا يكره من النيللاحللة على الميللت ) (4)

حديث المغيرة بن شلللللللعبة. وأخرجه مسللللللللم في مقدمة صلللللللحيحه، با : تغليظ الكذ  على رسلللللللول الله صللللللللى الله 
 ( من حديث أبي هريرة.4عليه وسلم )
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يقوالن أنه شللللللر  ومن  (2)ورد في فضللللللل رجب" وابن حجر في "تبين العجب في ما (1)لفوائد المجموعة"ا
   (3) الحاصل أنه ال يجوز هذا الذي نعتقده( ،دعى تفصيل فعليه البرهانا

)الحديث الضعيف لسنا متعبدين به على الصحيح من أقوال  :وقال الشيخ مقبل للللللللل رحمه الله للللللللل
 [36 :]اإلسللللللللللللراء ﴾ِعۡلٌ َّ  ِْهِۦ لََك  لَئَۡس  َما تَۡنُ   َالَا﴿ ألن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ،أهل العلم

ح ِمن سلللللنة وفي كتا  الله وفي الصلللللحي ،.. فالحديث الضلللللعيف ال ُيحتاج إليه.فنحن نأخذ ديننا بتثبت
 .ما يغني عن الضعيف رسول الله 

يعمل به للللللللللللللل وخصللوصللًا ِمن العصللريين للللللللللللللل تجده ال يعرف الحديث  :ثم إن هؤالء الذين يقولون 
عِّف ،الضلللعيف عِّف ألن في سلللنده سللليء الحفظ ؟ أم ألن في سلللنده كذابًا ؟ أم  ،وال يدري لماذا ضلللُ أضلللُ

ل به في يعم :.. إلخ ؟ فتجده يأخذ األحاديث الضللللللللللعيفة ويقول.ألن في سللللللللللنده صللللللللللدوقًا يخط  كثيراً 
     (4) .. (.فضائل األعمال

وقد نصح الشيخ لللللللللل رحمه الله لللللللللل الدعاة والوعا  أن يتحروا الصحيح في خطبهم ومحاضراتهم  
يجب على المدرس وعلى  )... فسللنة رسللول الله  :فقال ،ةويبتعدوا عن الضللعيف ففي الصللحيح مني

وذلكم من زمن قلللديم حتى إن  ،الواعظ أن يتعلمهلللا وملللا أكثر التخبطلللات في كالم كثير من الواعظين
اديث حمن العلماء من ألف كتابًا بعنوان "القصللللللللاص" وآخر يؤلف كتابًا بعنوان " تحذير الخواص ِمن أ

خصللللللوصللللللًا األحاديث  ،القصللللللاص" وكثير من الواعظين يعظون الناس بأحاديث ضللللللعيفة وموضللللللوعة
 التي يتلقاها بعضهم من بعض.

  " فأنصلللللللللح إخواني في الله من أراد أن يعظ فليتقن"رياض الصلللللللللالحين" وليتقن "اللؤلؤ والمرجان
 ن" وليتقن الكتب التي قد خدمت.افيما اتفق عليه الشيخ

                                                 

قال اإلمام الشللللللللللوكاني: ُمعلقًا على قول اإلمام ابن عبدالبر وأهل العلم بجماعتهم يتسللللللللللاهلون في الفضللللللللللائل فيروونها  (1)
عن كل وإنما يتشلللللددون في أحاديث األحكام: )وأقول أن األحكام الشلللللرعية متسلللللاوية األقدام ال فرق بينها فال يحل 

التقول على الللله بمللا لم يقللل وفيلله من العقوبللة مللا هو  إثبللات شلللللللللللللليء منهللا إال بمللا تقوم بلله الحجللة وإال كللان من
 معروف(.

، ص 1415، بيروت، المكتب اإلسللللللالمي، 3انظر: الشلللللوكاني: الفوائد المجموعة في األحاديث الموضلللللوعة، ط 
213. 

 قال الحافظ ابن حجر: )وال فرق في العمل بالحديث في األحكام، أو في الفضائل إذ الكل شر  (. (2)
 .26حجر، تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، بدون ط، مصر، مؤسسة قرطبة، ص انظر: ابن 

 .449 – 445هل، ص 1421، القاهرة، دار الحرمين للطباعة، 2الوادعي: إجابة السائل، ط  (3)
 .100الوادعي: المقترح، ص  (4)
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أو   (2)أو تقرأ في "نزهلة المجالس" ،(1)الليلث السلللللللللللللمرقنلدي يتقرأ في "تنبيله الغلافلين" البأملا أن  
 ،اه ابن ماجةرو  ،رواه الترمذي :وكثير من الُكت ا  العصللللللريين يكتفون بقولهم  (3)تقرأ في " بدائع الزهور"

وهلذا ال يكفي ألن هؤالء لم يشلللللللللللللترطوا الصلللللللللللللحلة بلل البد أن يقول رواه  ،رواه الطبراني ،رواه أبو داود
   (4) .(..ال يكفي أن يعزو الحديث .الطبراني وهو حديث صحيح أو حسن أو ضعيف إلى مير ذلك

ديث )فاألحا :وذكر الشيخ للللللللل رحمه الله للللللللل مفسدة هي من أعظم مفاسد األحاديث الضعيفة فقال
 الضعيفة كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية للللللللللل رحمه الله للللللللللل في كتابه "رفع المالم عن األئمة األعالم "

ال  وليس معنى هذا أنه ،فيأتي آخر ويضلللللللعفه ،سلللللللتدلاتجد الرجل قد  ،سلللللللبب من أسلللللللبا  الفرقة  (0)
   .(6) سبيل إلى أن تعرف الحقيقة(

                                                 

قال اإلمام الذهبي: )أبو الليث نصلللللر بن محمد بن إبراهيم السللللللمرقندي الحنفي، صللللللاحُب كتا  " تنبيه الغافلين " وله  (1)
 كتا  "الفتاوى"... وتروج عليه األحاديث الموضوعة(. 

. وقال اإلمام الذهبي: )في كتا  "تنبيه الغافلين" موضلللللللللللوعات 355/  31انظر: الذهبي: سلللللللللللير أعالم النبالء، 
 رة (. كثي

 .013هل، ص 1415، بيروت، دار الكتا  العربي، 1، ط 26انظر: الذهبي: تاريخ اإلسالم، ج 
ف وري  (2) المتوفي )قال الشلللللليخ مشللللللهور بن حسللللللن سلللللللمان: )" نزهة المجالس " و " منتخب النفائس "، لعبدالرحمن الصلللللل 

حتى إن برهان الدين، محدث دمشللق،  . ال ينبغي االعتماد عليه لكثرة األحاديث الموضللوعة فيه،(هلللللللللللللللل194سللنة 
ذ رق من قراءته، وحرمها الجالل السللللللللليوطي... وقال محمد رشللللللللليد رضلللللللللا: )ومن الكتب المتداولة التي تكثر فيها  حق

 األحاديث الموضوعة والشديدة الضعف كتا " فريدة العجائب "، وكتا  " نزهة المجالس" (.
 (19 - 11هل،   ص 1410، الرياض، دار الصميعي، 1، ط 2انظر: سلمان: كتب حذر منها العلماء، ج 

قال الشلللللللللليخ مشللللللللللهور حسللللللللللن سلللللللللللمان: ) " بدائع الزهور في وقائع الدهور" لمحمد بن أحمد بن إياس.كتا  فيه من  (3)
الفوائد الغرائب، ومن النقول العجائب،... ومن مصلللللللادره تعرف قيمته، فقد اعتمد الثعلبي والسلللللللدي والواقدي، وكان 

 حاطب ليل وجارف سلللليل... وقد حذر منه الُعلماء وبينوا أن الغالب عليه األحاديث الموضللللوعة...(. صللللاحبه فيه 
 .22 – 21/  2انظر: سلمان: كتب حذر منها العلماء، 

 .21الوادعي: المقترح، ص  (4)
لم أجد هذا نصللللللللًا في رفع المالم، لكن ذكر شلللللللليخ اإلسللللللللالم أن من األسللللللللبا  التي دعت العلماء إلى مخالفة بعض  (0)

نصللللللللللللللوص: )اعتقلاد ضللللللللللللللعف الحلديلث باجتهاد قد خالفه فيه ميره مع قطع النظر عن طريق آخر سللللللللللللللواء كان 
 الصوا  معه أو مع ميره أو معهما عند من يقول: )كل مجتهد نصيب(. 

 .19رفع المالم عن األئمة األعالم، ص ابن تيمية: 
 .11الوادعي: المقترح، ص  (6)
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 المطلب الثالث
 والختالف د ن المنهج نأوجه الش ه 
            يظهر للقارك التشلللللللللابه بين المنهجين في أسلللللللللبا  الضلللللللللعف  ،من خالل المطلب األول والثاني

 :الستة وهي
 السند. عدم اتصال   .1
 عدم عدالة الرواة أو أحدهم.   .2
 كون الرواة أو بعضهم مير ضابطين.   .3
 اشتماله على شذوذ سواء كان في متنه أو سنده أو فيهما.   .4
 اشتماله على علة قادحة سواء كانت في متنه أو سنده أو فيهما.   .0
ليللًا في الجللانللب العملي جعللدم مجيئللة من وجلله آخر إذا كللان قللاباًل ل نجبللار وظهر هللذا   .6

   .التطبيقي عند الشيخ مقبل

تار فالشيخ لللللللللل رحمه الله لللللللللل يخ ،الضعيف في األحكام، الفضائلمسألة االحتجاج بالحديث وفي 
بل  ،وأن في الحديث الصلللللحيح منية وكفاية ،عدم العمل به مطلقًا سلللللواء في األحكام أو في الفضلللللائل

 .ذلك في الكتب والخطب والمواعظ حذر أشد التحذير من إيراد
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  :الرابع المبحث

 والتعديل الجرح في الوادعي مقبل الشيخ منهج

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: منهج المحدثين في الجرح والتعديل

 المطلب الثاني: منهج الشيخ مقبل في الجرح والتعديل

 المطلب الثالث: أوجه الشبه والاختلاف بين المنهجين
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 المطلب األول
 منهج المحدث ن في الجرح والتعدي 

به المسلللللللمون عن بقية أمم األرض أنهم ابتكروا طريقة عظيمة حفظوا بها سللللللنة نبيهم تميز ِمم ا 
 إلسلللناد )لم يكونوا يسلللألون عن ا :قال اإلمام ابن سللليرين ،فال يقبلون حديثًا إال مسلللنداً  ،وهي اإلسلللناد

إلى أهل البد   رُ وُينةظ ،سللللللللموا لنا رجالكم فُينةظُر إلى أهل السللللللللنة فيؤخذ حديثهم :فلما وقعت الفتنة قالوا
 .(1) فال يؤخذ حديثهم(
لم ق الجرح والتعديل الذي هو عبارة عن دراسلللة ألحوال رجال اإلسلللناد من جهة العدالة وابتكروا عِ 

ومن خصللائصللها علم النقد الذي هو تمحيص لتلك  ،سللناداإل فمن خصللائص هذه األمة ِعلمُ  ،والضللبه
ألفا  ب  علم يبحث عن جرح الرواة وتعديلهموهو ) :عن هذا العلم حسللللللن خان قل صلللللديقا ،المرويات

وهذا العلم ِمن فرو  علم رجال األحاديث ولم يذكره أحد من  ،مخصلللللللللللوصللللللللللللة وعن مراتب تلك األلفا 
   (2) أصحا  الموضوعات مع أنه فر  عظيم(

وقد ذكر العلماء أن اإلمام محمد بن سلللليرين هو أول من تقكل م في رجال األسللللانيد وميز المقبول 
)وابن سللللللللللللليرين رضلللللللللللللي اللله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز  :المردود، قلال اإلملام ابن رجلبمن 

 عمن تللأخللذون  فللانظروا)إن هللذا العلم دين  :وقللد روي عنلله من مير وجلله أنلله قللال ،الثقللات من ميرهم
 )إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه(. :وفي رواية عنه أنه قال (3) (دينكم

) تعرف أحدًا من التابعين كان ينتقي الرجال  :: قلُت ليحيى بن معين(4)قال يعقو  بن شللللللللللللليبة 
 أي ال. ،رأسهبفقال  كما كان ابن سيرين ينتقيهم

)كلللان ممن ينظر في الحلللديلللث ويفتش عن  :)وسلللللللللللللمعلللت على بن الملللديني يقول :قلللال يعقو 
ن ثم كا ،ثم كان شللللللللللعبة ،وابن عون  ،اإلسللللللللللناد ال نعلم أحدًا أول منه محمد بن سلللللللللليرين ثم كان أيو 

              :نة قاليأخبرني سلللللللللللللفيان بن عي :فمالك بن أنس ؟ فقال :قللت لعلي ،عبلد الرحمنيحيى بن سلللللللللللللعيلد و 
 .(0) ((ما كان أشد انتقاء مالك للرجال)

 تعريف الجرح والتعدي 

                                                 

 (.25(، برقم )0أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، با : بيان أن اإلسناد من الدين ) (1)
 .61خان: الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص  (2)
 (.1(، برقم )0أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، با : بيان أن اإلسناد من الدين ) (3)
هو يعقو  بن شلللللليبة ابن الصللللللللت بن عصللللللفور، الحافظ الكبير العالمة الثقة، السلللللللدودسللللللي البصلللللللري ثم البغدادي،  (4)

 هل.262صاحب " المسند " الكبير، العديم النظير المعلل، توفي سنة 
 .459 – 456/  12انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 

 .92 – 91/  1ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (0)
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رحه جر م :الجرح لغة ويقال  ،حًا أّثرق فيه بالسللللللللالح وجر حه أكثر ذلك فيهأخوذ من الفعل جقرقح يقجة
 .(1)جقرقح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسُقه به عدالته من كذ  وميره

 :بللالفتح ،ونحوه والجقرةحُ  بللالحللديللديكون في األبللدان  :بللالضلللللللللللللم ،حالُجرة  :وقللال بعض فقهللاء اللغللة
نى إن كانا في أصلللللللللللل اللغة بمعو  ،يكون باللسللللللللللان في المعاني واألعراض ونحوها وهو المتداول بينهم

 (2)واحد.
 .(3)وصف الراوي بما يقتضي رد  روايته :الجرح اصطالحاا 

مه فاستقام وتعديل الشهود أن تقول إنهم عدول :التعدي  لغة لقُه تعدياًل فاعتدل أي ققو   .(4)يقال عقد 
 .(0)وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته :التعدي  اصطالحاا 

 . (6)هو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة ِمن حيث قبول رواياتهم أو ردها :فعلم الجرح والتعدي 
 والتعدي :التأص   الشرعي للجرح 

 ،من انتحال المبطلين وعبث الجاهلين نشلللللللللللأ ِعلُم الجرح والتعديل للحفا  على سلللللللللللنة محمد 
 .(5)واألدلة على جوازه من الكتا  والسنة متوافرة ،فهو ليس ِمن الغيبة المحرمة

 وقد ذكر اإلمام ،بقولله ِمم ن ُيعتلد   ض هلذا األصلللللللللللللل أحلدوقلد أجمع العلملاء على ذللك ولم يعلار 
بل نقل الحافظ ابن  ،(1)ل لذلكمة صللحيحه نقوالت عن المحدثين ُتأصللمسللم للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل في مقد

)الكالم في الجرح والتعللديللل جللائز قللد أجمع عليلله سللللللللللللللف  :رجللب اإلجمللا  على ذلللك فقللال رحملله الللله
 ه.مما ال يجوز قبول ننلما فيه من تمييز ما يجب قبوله من الس ،وأئمتهااألمة 

فإن ذكر عيب الرجل إذا كان  ،وليس كلذلك ،وقلد ظن من ال علم عنلده أن ذللك من بلا  الغيبلة
صللللحة فما كان فيه م ،فيه مصللللحة ولو كانت خاصلللة كالقدح في شلللهادة شلللاهد الزور جائز بغير نزا 

 .(9) عامة للمسلمين أولى(

                                                 

 .422/  2ابن منظور: لسان العر ،  (1)
 .335، بدون ط، دار الهداية، ص 6الز بيدي: تاج العروس ِمن جواهر القاموس، ج  (2)
 .6هل، ص 1421، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد،1العوني: خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل، ط  (3)
 .465هل، ص 1410لبنان، الرازي: مختار الصحاح، بدون ط، بيروت، مكتبة  (4)
 .6العوني: خالصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل، ص  (0)
 .161هل، ص 1425الخطيب: أصول الحديث علومه ومصطلحه، بدون ط، بيروت، دار الفكر، (6)
 سيأتي اإلشارة إلى بعض األدلة في المطلب الثاني. (5)
لدين، وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات، وأن جرح الرواة انظر: مقدمة صلللللحيح مسللللللم، با : بيان أن اإلسلللللناد من ا (1)

 بما هو فيهم جائز.
 .15/  1ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (9)
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وزعموا أنها ِمن   (1)ض على هذا األصللللللللللللل طوائف ِمن أهل البد  منهم الصللللللللللللوفيةعتر ا ن وِممّ 
ذا جللاء أنلله إ إال ،لى بن هالل هوع)الم :بن المبللارك أنلله قللال عبللد الللله فقللد جللاء عن  ،الغيبللة المحر مللة
 .الحديث يكذ 

ف اسلللللللللللللكت إذا لم نبينة كيف يعر  :فقال ،تغتا  عبد الرحمنيلا أبا  :فقلال لله بعض الصلللللللللللللوفيلة
 .(2) الحق من الباطل ؟ ! (

 ي إلى أبي فجعلل أبي يقول فالنب)جلاء أبو ترا  النخشللللللللللللل :بن أحملد بن حنبللل عبلد الللله وقلال 
يحك هذا و  :يلا شللللللللللللليخ ال تغتلا  العلملاء فالتفت أبي إليه فقال له :ضلللللللللللللعيف فالن ثقلة فقلال أبو ترا 

 .(3)ميبة( نصيحة ليس هذا
يحيى وقد قيل ل ،فظهر مما سللللبق أن ماية العلماء تميز الحق ِمن الباطل والنصلللليحة للمسلللللمين

ألن  :)أما تخشلللللللى أن يكون هؤالء الذين تركت حديثهم خصلللللللماءك عند الله ؟ قال :بن سلللللللعيد القطان
لم حدثت عني حديثًا ترى أنه  :يقول أحب إلي  من أن يكون خصلللللمي رسلللللول الله  ُخصلللللمائييكون 
 (4) كذ (

 شروط الجارح والمعدل:
فيلله كالمللًا في أعراض النللاس وتبيين خطللأهم وأوهللامهم  ألن ،يللة الجرح والتعللديللل وخطورتللهألهم

تان من فيرها طائفوقف على شللللللللللل ،من ُحفر النار )أعراض المسللللللللللللمين ُحفرقةٌ  :العيد حتى قال ابن دقيق
 ،لذلك وضللللللللع العلماء شللللللللروطًا لمن يقبل تجريحه وتعديله ومن ال يقبل ،(0) ثون والُحكام(المحدِّ  :الناس
 :منها

   .العلم والتقوى والور  .1
 .(6) )فالبد من العلم والتقوى في الجرح( :قال اإلمام الذهبي

                                                 

التصللللللوف حركة دينية انتشللللللرت في العالم اإلسللللللالمي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشللللللدة  (1)
العبادة كرد فعل مضللللللللاد لالنغماس في الترف الحضللللللللاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صللللللللارت طرق 

ه تعالى بغية الوصللللللللول إلى معرفت مميزة معروفة باسللللللللم الصللللللللوفية، ويتوخى المتصللللللللوفة تربية النفس والسللللللللمو بها
بالكشلللللللف والمشلللللللاهدة ال عن طريق إتبا  الوسلللللللائل الشلللللللرعية، ولذا جنحوا في المسلللللللار حتى تداخلت طريقتهم مع 

 الفلسفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية المختلفة.
، 1واألحزا  المعاصلللللرة، ج  انظر: الندوة العالمية للشلللللبا  اإلسلللللالمي: الموسلللللوعة الميسلللللرة في األديان والمذاهب

 .40هل، ص 1421، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 4ط 
 .40/  1البغدادي: الكفاية،  (2)
 .40/  1المرجع السابق،  (3)
 .44/  1المرجع السابق،  (4)
 .404ل  403ابن دقيق العيد: االقتراح، ص  (0)
 .91الذهبي: الموقظة، ص  (6)
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)وينبغي أن ال يقبل الجرةُح والتعديل إال من عدل  :قال الحافظ ابن حجر للللللللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللللللللو 
 .(1) .. (.متيقظ
 بأسبا  الجرح والتعديل. أن يكون عالماً   .2

ي لئال ُيزكِّ  ،ال من مير عللارف )تقبللل التزكيللة من عللارف بللأسلللللللللللللبللابهللا :قللال الحللافظ ابن حجر
 .(2) (...بمجرد ما ظهر له ابتداًء ِمن مير ممارسة واختبار

 .(3)أن يكون بعيدًا عن التعصب المذهبي حتى ال يجرح المخالف له تعصباً   .3
فللإن الح  ،بللاعتبللار األهواء ،فيلله تكلم)ينبغي أن تتفقللد حللال الجللارح مع من  :قللال اإلمللام الللذهبي

وإن  ،دت توثيق المجروح ِمن جهللة أخرى فال تحفلللة بللالمنحرف وبغمزه المبهمجللوو  ،لللك إنحراف الجللارح
( زلم تجد توثيق المغمو   .(4) فتأن  وترفقة

نسلللللبة إلى حاُل العقائد واختالفها بال :)ومما ينبغي أن ُيتفق د عند الجرح :وقال تاج الدين السلللللبكي
 .(0) فجرحه لذلك( ،فربما خالف الجارُح المجروح في العقيدة ،الجارح والمجروح

 .(6)أن يكون عارفًا بكالم العر  وتصريفاته ومدلوالت األلفا   .4
 :والجرح والتعدي  يث ت دواحد

اختلفوا في أنلله هللل يثبللت الجرح والتعللديللل بقول واحللد أو البللد من ):قللال اإلمللام ابن الصلللللللللللللالح
 ؟ ثنينا

 .في الشهادات باثنين كما في الجرح والتعديل ال يثبت ذلك إال :فمنهم من قال
ومنهم من قال وهو الصللللللللللحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وميره أنه يثبت بواحد ألن 

              ،راويلللله وتعللللديللللله بخالف الشلللللللللللللهللللادات جرحفلم يشلللللللللللللترط في  ،العللللدد لم يشلللللللللللللترط في قبول الخبر
 .(5) (والله أعلم 
   :قال اإلمام العراقي في ألفيتهو   

حق اكتفلللللللللللللللللللللللللاؤُهم بالواحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدِ                             وصلللللللللللحِّ

الفق الشللللللللللللللللللللاهلللللللد   ( 1)جلللرحلللللللًا وتلللعلللللللديلللاًل خلللِ
 

 

                                                 

 .130ابن حجر: نزهة النظر، ص  (1)
 .130المرجع السابق، ص  (2)
 .119هل، ص 1424، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1المهدي: معالم في الجرح والتعديل عند المحدثين، ط  (3)
 .11الذهبي: الموقظة، ص  (4)
 .30هل، ص 1411، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، 0السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل، ط  (0)
 .119المهدي: معالم في الجرح والتعديل عند المحدثين، ص  (6)
 .119ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (5)
 .115العراقي: ألفية الحديث، ص  (1)
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ناقاًل  للراوي  )ألنه إن كان المزكي :بقولهقي ستدل اإلمام السخاوي لللللللل رحمه الله لللللللل ل مام العرااو 
حالتين ال وفي ال ،أو كان اجتهادًا من قبل نفسلللللللللللله فهو بمنزلة الحاكم ،عن ميره فهو ِمن جملة األخبار

 .(1) يشترط العدد(

هو اشلللللتراط الذكورة والحرية في الجارح والمعدل، والصلللللحيح عدم  ،ومن الشلللللروط المختلف فيها
عبد والمرأة )ُيقبل تعديل ال :السلللللللليوطي ُمعلقًا على قول اإلمام النووي في تقريبهقال اإلمام  ،اشللللللللتراطهما
وبلذللك جزم الخطيب في "الكفاية" والرازي والقاضلللللللللللللي أبو بكر بعد أن حكى  ،)لقبول خبرهلا :(العلارفين

 في ال في الروايللة وال ،عن أكثر الفقهللاء من أهللل المللدينللة وميرهم أنلله ال يقبللل في التعللديللل النسللللللللللللللاء
 .(2)قصة اإلفك( عائشة في عنستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي بريرة او  ،الشهادة

 أقسام علماء الجرح والتعدي :

م اإلمام الذهبي علماء الجرح والتعديل إلى أقسللللللام باعتبارات مختلفة من حيث عدد الرواة  (3)قسلللللل 
ه لللللللل أن لللللللل هداك الل اعلم):ومن حيث الشدة والتساهل واالعتدال فقال لللللللل رحمه الله لللللللل ،الذين تكلموا فيهم

 الذين ققِبلق الناُس قولهم في الجرح والتعديل على ثالثة أقسام:

 وأبي حاتم الرازي. ،كابن معين ،قسٌم تكلموا في أكثر الرواة    .1

 وشعبة. ،كمالك ،قسٌم تكلموا في كثير من الرواة و    .2

 والشافعي. ةكابن عيين ،ل بعد الرجلفي الرجُ  تكلمواوقسٌم    .3

 والكُل أيضًا على ثالثة أقسام:

ن وُيليِّ  ،الثراوي بالغلطتين والثيغمُز ال ،متثبٌت في التعديل ،في الجرح قسللللللللللٌم منهم متعنتٌ   .1
ك بتوثيقه ،فهذا إذا وثق شللللللخصللللللًا فعّض على قوله بناجذيك ،بذلك حديثه وإذا ضللللللعف  ،وتمسلللللل 

ذ ا ،فللإن وافقلله ،رجاًل فللانظر هللل وافقلله ميره على تضلللللللللللللعيفله ، فهو قولم يوثق ذاك أحلد من الحللُ
كفي أن يقول يعني ال ي ،ال يقبل تجريحه إال مفسللللللراً  :ضللللللعيف وإن وثقُه أحٌد فهذا الذي قالو فيه

وقف ل هذا يتفمث ،وميره قد وثقه ،ولم يوضلللللح سلللللبب ضلللللعفه ،هو ضلللللعيف :فيه ابن معين مثالً 
 وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون. ،وهو إلى الحسن أقر  ،في تصحيح حديثه

                                                 

 .163/  2السخاوي: فتح المغيث،  (1)
 .410/  1تدريب الراوي،  السيوطي: (2)
 وهو إمام هذا الشأن، بل قال عنه الحافظ ابن حجر: )وهو من أهل االستقراء التام في نقد الرجال(  (3)
 .136انظر: ابن حجر: نزهة النظر، ص   
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 :لبيهقيوأبي بكر ا ،الحاكم عبد الله وأبي  ،عيسلللللللى الترمذي كأبي ،قسلللللللٌم في مقابلة هؤالء  .2
 متساهلون.

 (1)(.ن معتدلون منصفو  :وابن عدي ،وأبي زرعة ،وأحمد بن حنبل ،البخاري كقسم و   .3

 في الجرح والتعدي : قواعد

 .يق   التعدي  م هماا ِمن غ ر ذكر س  ه :القاعدة األولى

سلللتدل اإلمام ابن الصلللالح لللللللللللللللل رحمه الله ل اوقد  ،(2)وهذا مذهب الجمهور من المحدثين وميرهم
وُج المعللدل إلى أن يقول ،يصلللللللللللللعللب ذكرهللا كثيرة ه)ألن أسلللللللللللللبللابلل :لهللذه القللاعللدة بقوللله             :فللإن ذلللك ُيحة

                فيعلللدد جميع ملللا يفسلللللللللللللق بفعلللله أو بتركللله وذللللك  (فعلللل كلللذا وكلللذا  ،ولم يرتكلللب كلللذا ،لم يفعلللل كلللذا )
 .(3) شاق جدًا (

دل الراوي عللالم ثقللة قللال  ،فلو قللال حللدثني الثقللة ال يقبللل ،ولكن البللد أن يسلللللللللللللميلله ،ويكفي أن ُيعللِّ
بل  ،لكان ِمّمن جقرقحُه ميره بجرح قادح ،سلللللللللللم اهلو فُرب ما  ،)ألنه وإن كان ثقة عنده :السللللللللللليوطي ماإلما

ر ح بأن كل شللليوخه ثقاتأنه ) :زاد الخطيب ه لجواز أن لم يعمل بتزكيت ،روى عم ن لم ُيسلللمه ثم ،لو صلللق
 (4) ((دالةعيعرف إذا ذكره بغير ال

 .ل يق   الجرح إل مفسراا  :القاعدة الثان ة

قال اإلمام ابن الصلللللللللللللالح مبينًا سلللللللللللللبب عدم قبول الجرح إال  ،(0)وهذا مذهب جمهور المحدثين
فيطلق أحللدهم الجرح بنللاًء على أمر اعتقللده  ،)ألن النللاس يختلفون فيمللا يجرح ومللا ال يجرح :مفسلللللللللللللراً 

هللذا ظللاهر و  ،فال بللد من بيللان سلللللللللللللببلله لينظر فيلله أهو جرح أم ال ،في نفس األمر ،جرحللًا وليس بجرح
لخطيللب الحللافظ أنلله مللذهللب األئمللة من حفللا  الحللديللث ونقللاده مثللل وذكر ا .مقرر في الفقلله وأصلللللللللللللوللله

 (6) وميرهما( ،ومسلم، البخاري 

                                                 

هللللللللللللللللللللللللللل، ص 1411، حلب، مكتب المطبوعات اإلسلللللللللللالمية، 0الذهبي: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ط  (1)
151 - 152. 

 .156/  2السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .116ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .451/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (4)
 .155/  2السخاوي: فتح المغيث،  (0)
 .115 – 116ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (6)
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وِمّما يؤيد كالم   (1)ألن الجرح يحصلللللللل بأمر واحد ،وبيان سلللللللبب الجرح يسلللللللير بخالف التعديل
فلما بي ن سللللللللللللبب الجرح لم يكن  ،العلماء مقن جرح بعض الرواة أنه وِجدق من  ،ابن الصللللللللللللالح السللللللللللللابق

 .( 3)فتركت حديثه (2)رأيته يركض على برذون  :قال؟ لم تركت حديث فالن  :ةكملا قيلل لشلللللللللللللعبل ،قلادحلاً 
 .(0) : )ومن المعلوم أن هذا ليس بجرح موجب لتركه((4)كنوي لقال أبو الحسنات ال

وهو أن أكثر الجرح الموجود في كتب الجرح والتعديل  ،لكن قد يظهر إشلللللللكال على هذه القاعدة
 ؟فهل يهمل هذا الجرح  ،هو من قبيل الجرح المبهم الذي ال ُيبي ن سببه

)ولقائل أن يقول إنما  :وقد أجا  عن هذا اإلشللكال اإلمام ابن الصللالح للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل فقال
ي هللا أئمللة الحللديللث في الجرح أو فيعتمللد النللاس في جرح الرواة وردِّ حللديثهم على الكتللب التي صلللللللللللللنف

فالن ) :بل يقتصلللللللللللللرون على مجرد قولهم ،وقل  ما يتعرضلللللللللللللون فيها لبيان السلللللللللللللبب ،الجرح والتعديل
 .لكونحو ذ (وهذا حديث مير ثابت ،أو هذا حديث ضللللعيف ،وفالن ليس بشلللليء ونحو ذلك ،ضللللعيف

 .واألكثرفاشتراط بيان السبب ٌيفضي إلى تعطيل ذلك وسد با  الجرح في األملب 

أن ذللللك وإن لم نعتملللده في إثبلللات الجرح والحكم بللله فقلللد اعتملللدنللاه في أن توقفنللا عن  :وجوابييه
               ثلهلللاقويلللة يوجلللُب م ةبنلللاًء على أن ذللللك أوقع عنلللدنلللا فيهم ريبللل ،قبول حلللديلللث من قلللالوا فيللله مثلللل ذللللك

 .(6) (التوقف

فإن خال المجروحُ  عن  ) :الله لللللللللللللللوللحافظ ابن حجر تفصلليل في هذه المسللألة فقال للللللللللللللل رحمه 
إذا لم يكن  ألنه ،التعديل ُقبل الجرح فيه مجماًل مير ُمبي ن السلللللبب إذا صلللللدر من عارف على المختار

                                                 

 .155/  2السخاوي: فتح المغيث،  (1)
ير في الشللللللعا ، والوعر ِمن الخيل مير العربية، وأكثر  (2) بكسلللللر الموحدة وذال معجمه، الجافي الخلقة، الجلد على السلللللل 

 ما ُيجلب من الروم. 
، وقد ذكر محقق كتا  فتح المغيث وهو الدكتور عبدالكريم الخضلللللللير 155/  2انظر: السلللللللخاوي: فتح المغيث، 

 تاج العروس" من فتح المغيث.إن تعري  البرذون اقتبسه الزبيدي في "
 .111الخطيب: الكفاية، ص  (3)
هو محملد عبلدالحي بن محملد عبلدالحليم األنصللللللللللللللاري اللكنوي الهنلدي، أبو الحسللللللللللللللنلات: علالم بالحديث والتراجم من  (4)

فقهللاء الحنفيللة. من كتبلله " اآلثللار المرفوعللة في األخبللار الموضللللللللللللللوعللة " و " الفوائللد البهيللة في تراجم  الحنفيللة " 
 هل.1314وميرها. توفي سنة 

 .115/  6انظر: الزركلي: األعالم، 
 .11هل، ص 1415، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية، 3اللكنوي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، ط  (0)
 .111ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (6)
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مثل  ل ابن الصلللللللللللالح فيوما ،إهمالهعمال قول المجرِّح أولى ِمن إ و  ،فيه تعديل فهو في حيز المجهول
 .(1)هذا إلى التوق ف فيه (

 .تقديم الجرح المفسر على التعدي  عند التعارض :القاعدة الثالثة

 :وبين اإلمام ابن الصالح للللللللل رحمه الله للللللللل دليل هذه القاعدة فقال (2)وهذا مذهب جمهور العلماء
فلالجرح مقلدم ألن المعلدل يخبر عملا ظهر من حلالله والجلارح  ،)إذا اجتمع في شلللللللللللللخص جرح وتعلديلل
 .ىفإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أول ،يخبر عن باطن خفي على المعدل

 .(3) والله أعلم( ،والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه

ه الفقهاء بما )قيد :قال اإلمام السللللللخاوي  ،واسللللللتثنى العلماء حالتين ُيقدم فيها التعديل على الجرح
نت وحسللللللللللللل ،لكنه تا  منه ،عرفت السلللللللللللللبب الذي ذكره الجارح :لُ ا إذا قال المعدِّ أم ،إذا أطلق التعديل

 .ما لم يكن في الكذ  على النبي  ،فإنه يقد م المعدل ،توبته

إن فالنللًا  :كللأن يقول المعللدل عنللد التجريح بقتللله لفالن في يوم كللذا ،وكللذا لو نفللاه بطريق معتبر
وُيصلللللللللار  ،لعدم إمكان الجمع ،لتعارضفإنه حينئذ يقع ا ،المشللللللللار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي

 .(4) إلى الترجيح(

 :ُحكم رواية الم تدع

 تعري  البدعة. :أولا 

وك يقصللللللد بالسللللللل ،)البدعة طريقة في الدين مخترعة تضللللللاهي الشللللللرعية :قال اإلمام الشللللللاطبي
 .(0) عليها ما يققصد بالطريقة الشرعية (

 :أما بالنسبة لرواية المبتد  ففيها تفصيل هو :ثان اا 

 حكم رواية صاحب ال دعة المكفرة. :أولا 

                                                 

 .135 – 136ابن حجر: نزهة النظر، ص  (1)
 .111/  2السخاوي: فتح المغيث،  (2)
 .111 – 119ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .191/  2السخاوي: فتح المغيث،  (4)
 .43هل، ص 1421، البحرين، مكتبة التوحيد، 1، ط 1الشاطبي: االعتصام، ج  (0)
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   (1) )من ُكفِّر ببدعته لم ُيحتج به باالتِّفاق ( :قال اإلمام النووي في تقريبه

إشللللللللكال في  فال ،)المبتد  إن كفر ببدعته :وقال اإلمام ابن كثير في اختصللللللللاره  لعلوم الحديث
 .(2) رد روايته(

 نهإ :فقد قيل ،دعوى االتفاق ممنوعة :) قيل :قلال اإلملام السللللللللللللليوطي ،وفي نقلل اإلجملا  نظر
 .(3) يقبل مطلقًا (

 .(4)والصوا  أنه مذهب الجمهور
والتحقيق ) :فقال ،وللحافظ ابن حجر تفصللللللللليل وتحقيق في حكم رواية صلللللللللاحب البدعة المكفرة

ل  ُمكف ر ببللدعلل د  كللُ  ،فر مخللالفيهللاوقللد تبللالغ فتك ،ألن كللل طللائفللة تللدعي أن مخللالفيهللا مبتللدعللة ،ةأنلله ال ُيرق
ذق ذلللك على اإلطالق السلللللللللللللتلزم تكفير جميع الطوائف أنكر  أن الللذي ُترد روايتلله منفللالمعتمللد  ،فلو ُأخللِ

ه فأما من لم يكن بهذ ،وكذا من اعتقد عكسللللللللللهُ  ،من الدين بالضللللللللللرورةأمرًا متواترًا من الشللللللللللر  معلومًا 
 .(0) مع ورعقِه وتقواه فال مانع من قبوله ( ،نظم إلى ذلك ضبطه ِلما يرويهاالصفة و 

 .المكفرةغ ر ُحكم رواية صاحب ال دعة  :ثان اا 
 :اختلف العلماء في قبول روايته على أقوال

 ال تقبل روايته مطلقًا. :األول
القول عن ابن وُحكيق هللذا   (6)وقللد نسللللللللللللللب هللذا القول الخطيللب البغللدادي ل مللام مللالللك بن أنس

 .(5)بن حر  وميرهم يوالحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعل ةعيين
 ستدل أصحا  هذا القول بثالثة أدلة وهي:او 

 .(1)فُيرقد كالفاسق بال تأويل ل وإن كان متأوالً ل فاسق ببدعته أنه   .1
 .(9)وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم ،اإلهانة لهم والهجران بترك الرواية عنهم  .2

                                                 

 .491/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (1)
 .94، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 1شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط  (2)
 .491/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (3)
 .99انظر: ابن حجر، نزهة النظر، ص  (4)
 .99المرجع السابق، ص  (0)
 .121الخطيب: الكفاية، ص  (6)
 .92/ 1انظر: ابن رجب، شرح علل الترمذي،  (5)
 491/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (1)
 .93/  1ابن رجب: شرح علل الترمذي،  (9)
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 راوي هوى ال تعضلللدوال سللليما إذا كانت الرواية ِمم ا  ،ان الهوى والبدعة ال يؤمن معه الكذ   .3

(1). 
 مسلللللللللللللنللدة بي ألن من نظر في الكتللب التي جمعللت األحللاديللث عن الن ،نظرل القو وفي هللذا 

 دها مليئة بالنقل عن أهل األهواء والبد .جلو 
)لو تركت أهل البصللللللللللرة لحال القدر ولو  :روى الخطيب البغدادي عن علي بن المديني أنه قال
تب" يعني )قوله "خربت الك :قال الخطيب ،تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشللللللللللليع خربت الكتب(

   .(2) لذهب الحديث(
تبهم فإن ك ،)بعيد مباعد للشلللللائع عن أئمة الحديث :وقد قال اإلمام ابن الصلللللالح عن هذا القول

 ،وفي الصللحيحين كثير من أحاديثهم في الشللواهد واألصلللول ،طافحة بالرواية عن المبتدعة مير الدعاة
 (3) والله أعلم(

   .مذهبهة تقبل روايته مطلقًا إن لم يقُكن ِمم ن يستحل الكذ  في نصر  :الثاني
وحكاه أيضللللًا عن ابن أبي ليلى وسلللللفيان  ،ونسللللب الخطيب البغدادي هذا القول ل مام الشلللللافعي

 .(4)الثوري 
)فمن لم يسلللللللللللللتحل الكذ  كان مقبواًل ألن اعتقاد  :مبينلًا وجله هلذا القول قلال اإلملام السلللللللللللللخلاوي 

 (0) فيحصل صدقه.( ،حرمة الكذ  يمنع من اإلقدام عليه

)وتقبل شللللللللهادة أهل األهواء إال الخطابية من الرافضللللللللة ألنهم يرون  :لهذا قال اإلمام الشللللللللافعي
 .(6) الشهادة بالزور لموافقيهم(

ال  ،أعني عدم اسللللللللتحالل الكذ  ،)وهذا القيد :وقد تعقب الشلللللللليخ أحمد شللللللللاكر هذا القول بقوله
َِ فلإنللا ال نقبللل روايللة الراوي الللذي يعرف عنلله  أرى داعيللًا للله ألنلله قيللد معروف بللالضلللللللللللللرورة في كللل راٍو

 .(5) الزور( فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذ  أو شهادة ،الكذ  مقر ة واحدة
 .رواية الداعية دّ ُتر و  ،تقبل رواية مير الداعية إلى بدعته :الثالث

                                                 

 .93/  1المرجع السابق،  (1)
 .129الخطيب: الكفاية، ص  (2)
 .110ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .121الخطيب: الكفاية، ص  (4)
 .223/  2السخاوي: فتح المغيث،  (0)
 .121الخطيب: الكفاية، ص  (6)
 .90شاكر: الباعث الحثيث، ص  (5)
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                 الخطيللب إلى اإلمللام أحمللد هونسلللللللللللللبلل ،(1)ابن الصلللللللللللللالح إلى أكثر العلمللاء هوهللذا القول نسلللللللللللللبلل
 .(2)بن حنبل

 .(3) )وهذا المذهب الثالث أعدلها وأوالها( :قال ابن صالح عن هذا القول
)ألن تزيين بللدعتلله قللد يحمللله على تحري  الروايللات  :وعلللل الحللافظ ابن حجر لهللذ القول بقوللله

 .(4) وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه(
وكان على مذهب  ،وِمم ا يضلللللعف هذا القول أن البخاري أخرج في صلللللحيحه لعمران بن حطان

 ،بكسللر الحاء وتشللديد الطاء المهملتين السللدوسلللي ،)عمران بن حطان :قال الحافظ ابن حجر ،الخوارج
 .(0) صدوق إال أنه كان على مذهب الخوارج(

، وقللد دافع (6)بللل كللان داعيللة إليلله ،ولم يكن عمران بن حطللان على مللذهللب الخوارج فحسللللللللللللللب
)لم يخرج لللله البخلللاري  :الحلللافظ ابن حجر عن اإلملللام البخلللاري في إخراجللله لعمران بن حطلللان بقولللله

الحللديللث إنمللا أخرجلله البخللاري في .. وهللذا .سلللللللللللللوى حللديللث واحللد من روايللة يحيى بن أبي كثير عنلله
 (5) ..(.المتابعات فللحديث عنده طرق مير هذه

   :القول المختار
هو صللللللف بالعدالة والضللللللبه فاتفمن  ،هو أن المعتمد في قبول رواية الراوي هو صللللللدقه وأمانته

لى عومن قلب النظر في الكتب المسلللللللللللللندة رأى العمل  ،أو داعية إلى بدعته مبتلدعاً المقبول ولو كلان 
 ،)وهذه األقوال كلها نظرية :قال الشلليخ أحمد شللاكر للللللللللللللل بعد أن ذكر األقوال الثالثة السللابقة لللللللللللللللل ،ذلك

كثيرًا من أهل  ع ألحوال الرواة يرى بوالمتت ،والعبرة في الراوي بصلللللللللللللدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه
يرويه  ثيرًا منهم ال يوثق بأي شلللللليءويرى ك ،وإن رووا ما يوافق رأيهم ،البد  موضللللللعًا للثقة واالطمئنان

( في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شللللللللللللليعي جلد 4ص  1ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان  )ج 
 :ئل أن يقول)فلقا :ثم قال ،وعليله بدعته( ونقل توثيقه عن أحمد وميره ،فلنلا صلللللللللللللدقله ،لكنله صلللللللللللللدوق 

 فكيف يكون عداًل وهو صاحب بدعة ؟ ،الثقة العدالة واالتقان توثيق مبتد  وحد   ساغكيف 

                                                 

 .114ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (1)
 .121الخطيب: الكفاية، ص  (2)
 .110ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (3)
 .111ابن حجر: نزهة النظر، ص  (4)
 .501ابن حجر: تقريب التهذيب، ص  (0)
قال الحافظ ابن حجر: )وكان عمران داعية إلى مذهبه وهو رثى عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي لللللللللللللل رضي الله عنه ل  (6)

 بتلك األبيات السائرة(.
 .404ص انظر: ابن حجر: هدي الساري،   
 .404المرجع السابق، ص  (5)
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 ،ق حر أو التشلللليع بال ملو وال ت ،فبدعة صللللغرى كغلو التشلللليع :نأن البدعة على ضللللربي :وجوابه
اآلثار جملة  حديث هؤالء لذهبت د  فلو رُ  ،والصلللللللللللللدق والور فهلذا كثير في التلابعين وتابعيهم مع الدين 

كر وعمر والحه على أبي ب ،كللاملل والغلو فيلهكلالرفض ال كبرى ثم بلدعلة  ،وهلذه مفسلللللللللللللدة بينللة ،النبويلة
آلن في سللللتحضللللر اأرضللللي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النو  ال يحتج بهم وال كرامة وأيضللللًا فما 

ل نقل من فكيف يقب ،رهماثدبل الكذ  شللللللعارهم والتقية والنفاق  ،الضللللللر  رجاًل صللللللادقًا وال مأموناً هذا 
 وعرفهم: هو من تكلم في عثمان والزبير فالشللللليعي الغالي في زمان السللللللف ،هذا حاله ؟ وحاشلللللا وكال

 والغلالي في زماننا ،وتعرض لسلللللللللللللبهم ،ومعلاويلة وطلائفلة ِمّمن حلار  عليلًا رضلللللللللللللي اللله عنهم ةوطلحل
 (فهذا ضال مفتر ،ويتبرأ من الشيخين ،هو الذي يكفر هؤالء السادة :نافوعر 

هو التحقيق المنطبق على  (1)ن حجر فيما مضلللللللللللللىما قاله اب ةوالذي قاله الذهبي مع ضلللللللللللللميم
 .(2) والله أعلم( أصول الراوية

 حكم رواية المجهول: 
 .(3)هو الذي ال يعرف فيه تعديل وال تجريح معين :عامة والمراد بالمجهول

 ختلف العلماء في د ان وتحديد المراد بالراوي المجهول على أقوال منها:اوقد 
)المجهول عند أصلللللللللللحا  الحديث هو كل من لم يشلللللللللللتهر بطلب  :قال الخطيب البغدادي  .1

 .(4) العلم في نفسه وال عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إال من جهة راٍو واحد(
 وفي رواية المجهول هاهنا أقسام: ) :وقال اإلمام ابن الصالح  .2

 .المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً  :أحدها
 المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. :والثاني
 (0) .( المجهول العين :الثالث

                                                 

ل  ُمكفر ببلدعلة، ألن كلل طلائفلة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ  (1) قلال الحلافظ ابن حجر: )والتحقيق أنله ال يرد كلُ
ذق ذلللك على اإلطالق السللللللللللللللتلزم تكفير جميع الطوائف، فللالمعتمللد أن الللذي ُترقد  روايتلله من  فتكفر مخللالفهللا، فلو ُأخللِ

مرًا متواترًا من الشللللللللر  معلومًا من الدين بالضللللللللرورة، وكذا من اعتقد عكسلللللللله فأما من لم يكن بهذه الصللللللللفة أنكر أ
 وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فال مانع من قبوله(. 

 .  99ابن حجر: نزهة النظر، ص   
الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير  قال الشلللللللللليخ أحمد شللللللللللاكر معلقًا على كالم الحافظ ابن حجر السللللللللللابق: )وهذا

 باالعتبار، ويؤيده النظر الصحيح(. 
 .90انظر: شاكر: الباعث الحثيث، ص 

 .96 – 90شاكر: الباعث الحثيث، ص  (2)
 .  130ابن حجر: نزهة النظر، ص  (3)
 .11/ 1الخطيب: الكفاية،  (4)
 .111ابن الصالح: علوم الحديث، ص  (0)
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نفرد راٍو او  ،)فإن ُسمِّي الراوي  :فقال لللللللل رحمه الله لللللللل ،وقسم الحافظ ابن حجر المجهول إلى قسمين  .3
هو مجهول ف ،ولم ُيوث قة  ،فهو مجهول العين أو إن روى عنه اثنان فصللللللللاعداً  ،واحد بالرواية عنه

 .(1) وهو المستور( ،الحال
 أما بالنس ة لحكم مرويات األقسام السابقة فف ها تفص  :

هلللا أكثر العلملللاء من أهلللل الحلللديلللث وميرهم: روايلللة مجهول العين :أولا  بلللل قلللال اإلملللام  ،( 2)رد 
مي وال :حيث قال ،)بل ظاهر كالم ابن كثير االتفاق عليه :السللللللخاوي   المبهم الذي لم ُيسللللللم  أو من سللللللُ
 .(3) ال يقبل روايته أحد علمناه( ،تقعرف عينه

جهل أن من ُجِهلقتة عينه فمن با  أولى أن ت :)وتعليله :اللطيف العزيز العبد عبد قلال الدكتور
 .(4) في العدالة والضبه( هحال

 (0) والمتابعات.فرواية مجهول العين مير مقبولة وال تصلح في الشواهد 
)وقد قبل روايته جماعة  :قال الحافظ ابن حجر (6) (المسلللللللللللللتور)رواية مجهول الحال وهو  :ثيان اا 
لقول ال ُيطلق ا ،والتحقيق أن روايللة المسلللللللللللللتور ونحوه ممللا فيلله االحتمللال ،وردهللا الجمهور ،بغير قيللد

ابن  كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ،هي موقوفة إلى اسلللللللللللللتبانة حاله :بل يقال ،هلا وال بقبولهابرد
 .(5) (الصالح فيمن ُجرح بجرح مير مفسر

أن  :وجيهه)وت :في بيان سلللللللبب رد رواية المجهول الحالاللطيف  العبدالعزيز  عبد قال الدكتور
 .(1) ولذلك فتوثيقه مير معلوم( ،فأكثر عن الشيخ تعري  به ال توثيق له الراويينرواية 

 .(9) الحال تصلح في الشواهد والتابعات كما ذكر الحافظ ابن حجر ل رحمه اللهورواية مجهول 

                                                 

 بتصرف. 91ابن حجر: نزهة النظر، ص  (1)
 .459/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (2)
 بتصرف. 112/  2السخاوي: فتح المغيث،  (3)
 .116العبداللطيف: ضوابه الجرح والتعديل، ص  (4)
 .66/ 1السليماني: اتحاف النبيل،  (0)
 وقد سوى الحافظ ابن حجر بين مجهول الحال والمستور كما تقدم. (6)
 .91ابن حجر: نزهة النظر، ص  (5)
 .115العبداللطيف: ضوابه الجرح والتعديل، ص  (1)
 .112انظر: ابن حجر: نزهة النظر، ص  (9)
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 المطلب الثاني
 منهج الش   مق   في الجرح والتعدي 

المخالف و  والموافق ،بذلك القريب والبعيدله مما تميز به الشلليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل وشللهد 
وكل من  ،وبيان طبقاتهم والرواة عنهم ،وأحوال رواة الحديث ثقة وضللللللللللعفاً  ،معرفته بعلم الجرح والتعديل

وفي  ،وأقر به عند المتخصللللصلللللين والُدخالء ،ف ذلك بجالءوقرأ مؤلفاته عر  ،ه وحضللللر دروسلللللهجالسلللل
وقد تقدم في المبحث الرابع من الفصل األول بيان  ،شاء الله لللللل إنهذا المطلب سأبين ذلك وأوضحه للللل 
 جهود الشيخ مقبل في علم الرجال.

وقد بي ن ووضح لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل التأصيل الشرعي لعلم الجرح والتعديل في أكثر من كتا  من 
وأوسللللللع كتا  تكلم فيه عن هذه القضللللللية هو كتا  "نشللللللر الصللللللحيفة في ِذكر الصللللللحيح ِمن  ،(1)كتبه

وسلللللللللللللأذكر بعض األدللة التي ذكرهلا من القرآن والسلللللللللللللنللة  ،الجرح والتعلديللل في أبي حنيفللة"أقوال أئملة 
َيَُها۞﴿ :قال الله تعالى :ال رحمه الله في مبحث أدلة الجرحفق ،باختصللللللللللار

َ
أ ْ  ٱلََِذينَ  َيَٰٓ  َكثِيَرا إِنََ   َاَمُنوٓا

ۡحبَارِ  َمِنَ 
َ
لُونَ  َاٱلَرُۡهبَانِ  ٱلِۡ ُُ

ۡ
ََٰل  لَيَِ ۡمَو

َ
انَ  ِْسۡلَبَِٰط ِ  ٱلَنَاِس  ُ َُِ ُُ ِه  َسبِي ِ  َعن َايَ  .[34 :]التوبة ﴾ٱّلَلَ

َفاًرا يَْحِنُ   الِْحَنارِ  َكَنثَ ِ  يَْحِنلُوَها لَ ْ  ُث ََ  الَتَْوَرا َ  ُحَنِلُوا الََِذينَ  َمثَُ  ﴿ :وقال تعالى ِِْ س
َ
 ثَُ  مَ  ِْئَْس   ُ

ُْوا الََِذينَ  الَْنوْمِ  ِ  ِِْيَاتِ  َكَذَ ُ   اّلَلَ ِِي لَا َااّلَلَ الِِنينَ  الَْنوْمَ  َيْه  .[0 :الجمعة]  ﴾١الَظَ
ِِِ ۡ  َاٱ﴿ :وقال تعالى   َعلَۡيِه ۡ  ُ  ِ

َ
َٰتِنَا  َاَتۡيَنَٰهُ  ٱلََِذيٓ  ََّبَِ لَ َ   َاَي ۡتَبَعهُ  ِمۡنَها فَسنسَِِ

َ
ۡيَََٰٰنُ  فَأ  مِنَ  َكانَ فَ  ٱلشََِِ

ۡئنَالََرَفۡعَنَٰهُ  َالَوۡ  ٢٢١ٱۡلَغااِينَ  ِِِ ۥٓ  َِْها ش َِ  َاَلَِٰكَنَُه ۡرلَ
َ
ۡرِض  إِلَ  ُ

َ
َُٰهَّ  َاٱَتََبعَ  ٱلِۡ   َۡحِنۡ   إِن َِ ٱلَۡكلۡ  َكَنثَ ِ  َفَنثَلُُهۥ َهَوى

اۡ  يَۡلَهۡث  َعلَۡيهِ 
َ
َٰلَِك  يَۡلَهث   َتۡتُرۡكهُ  ُ ْ  ٱلََِذينَ  ٱلَۡنوۡمِ  َمثَُ   َذَ ُْوا َّ أَِب َكَذَ َٰتِنَا ِ   َي َ   فَسقُُِۡ َُ ُرانَ َيتَفَ  لََعَلَُه ۡ  ٱلَۡن  ﴾٢٢٦َكَ

    [156 :األعراف]
نُت ۡ ﴿ :وقال سبحانه وتعالى حاكيًا عن قول يوسف إلخوانه

َ
َكاََّا   َشَر   ُ  .[55 :يوسف] ﴾َمَ

ٓ  َتَبَۡت ﴿ :وقال سبحانه ا َِ ِْ  يَ
َ
ُ  َٖ َََ  لََه ٓ  ٢َا َ ۡغَن َٰ  َما

َ
ََ  َاَما َمالُُهۥ َعۡنهُ  ُ  .[ 2 – 1 :المسد] ﴾١َكَس

 .[11 :القلم] ﴾٢١َمِهينٍ  َحلََاٍف  ُكَ َ   ُِطعْ  َالَا﴿ :وقال سبحانه وتعالى
 واآليات في ذم أهل المعاصي كثيرة جدًا:

وحدثني محمد بن بشللار قال  :(511حديث ) (192ص  2ج )قال البخاري للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل 
كان معاذ بن جبل  :قال عبد الله حلدثنلا مندر قال حدثنا شلللللللللللللعبة عن عمرو قال سلللللللللللللمعت جابر بن 

ثم يرجع فيؤم قومه فصلللللى العشلللاء فقرأ بالبقرة فانصللللرف الرجل فكأن معاذًا تناول  يصللللي مع النبي 
 (.(فاتنًا  ،فاتنا ،فاتناً ) :أو قال (ثالث مرار)فتان  ،)فتان فتان :فقال منه فبلغ النبي 

                                                 

. وردود أهل العلم على الطاعنين في 91. والمصللللللللارعة، ص 26للللللللللللللللللللللل  21انظر: الوادعي: المخرج من الفتنة، ص  (1)
 .60حديث السحر، ص 
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 (339ص  ،1ج )ال أحفظهما. أخرجه مسلللللم  :قال عمرو ،وأمر بسلللورتين من أوسلللله المفصللللل
 حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو به. :فقال ل رحمه الله ل

 :(2211)حديث  (410ص  ،4)ج قال اإلمام البخاري ل رحمه الله ل 
د أم هن تحدثنا أبو نعيم حدثنا سللللللفيان عن هشللللللام عن عروة عن عائشللللللة رضللللللي الله عنها قال

 :قال ؟ إن أبا سلللللللللفيان رجل شلللللللللحيح فهل علي  جناٌح أن آخذ من ماله سلللللللللر اً  :معاوية لرسلللللللللول الله 
 .(1339 ،1331ص   3)ج . أخرجه مسلم (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف)

حدثنا سعيد بن عفير حدثنا : (6165)حديث  (410ص  11)ج قال اإلمام البخاري للللللللللللل رحمه الله للللللللللللل 
قال النبي صللللللللى الله عليه وعلى آله  :عائشلللللللة قالتالليث عن عقيل عن ابن شلللللللها  عن عروة عن 

 الذي نحن عليه(. شيئاً  )ما أظن فالنًا وفالنًا يعرفان ِمن ديننا :وسلم
 كانا رجلين ِمن المنافقين. :قال الليث

ه دخلل علي  النبي صللللللللللللللى اللله عليلله وعلى آللل :حلدثنلا يحيى بن بكير حلدثنللا الليلث بهللذا وقلالللت
 ن فالنًا وفالنًا يعرفان من ديننا الذي نحن عليه(.ظ)يا عائشة ما أ :وسلم يومًا وقال

حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا  :(3132)حديث  (402ص  11)ج قال اإلمام البخاري للللللللل رحمه الله للللللللل 
محمد بن سللللواء حدثنا روح بن القاسللللم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشللللة أن رجاًل اسللللتأذن 

 .( على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآه قال: )بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة
نطلق افلما  ،وانبسللللللللله إليهفلما جلس تطلق النبي صللللللللللى الله عليه وعلى آله وسللللللللللم في وجهه 

جهه ثم تطلقت له في و حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا،  يا رسلللللللللللللول الله :الرجل قالت له عائشلللللللللللللة
)يا عائشللللة متى عهدتني فاحشللللًا إن شلللللر الناس عند الله منزلة  :فقال رسللللول الله  ؟وانبسللللطت إليه 

   .(1) يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره(
تبدعة )شبهة للم :فقال لللللللل رحمه الله لللللللل ،الله لللللللل أن الجرح ال يدخل في با  الغيبةوبي ن لللللللل رحمه 

عن  .(2) " حيحهصللسللتدل بعضللهم بما رواه مسلللم في "اوربما  ةوالجاهلين أن الجرح والتعديل يعتبر ميب
 .الله ورسوله أعلم :قالوا ،أتدرون ما الغيبة)  :قال أبي هريرة لللللللللللللل رضلي الله عنه لللللللللللللل أن رسول الله 

د )إن كلان فيه ما تقول فق :قلالأقول ؟  أفرأيلت إن كلان في أخي ملا :)ذكرك أخلاك بملا يكره( قيلل :قلال
 رواه مسلم. .وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته( ،متبتها 

 حيث يقول: (3)ن حمادب وعلى هذه الشبهة بنى كالمه بكر

 للقلللللللللللللللللللللللللللللللللللد جلفلللللللت األقلالم بلللللللاللخللق كلهم 
 

 فمنهللللللللللللللللللللللم شلللللللللقي خللللللللللللللللللللللائب وسلللللللللعيللللللللللللللللللللللد 
 

                                                 

 .61الوادعي: نشر الصحيفة، ص  (1)
 (.6036(، برقم )21أخرجه مسلم في صحيحه، كتا  األد  والبر والصلة، با : تحريم الغيبة ) (2)
 هل.296هو بكر بن حماد بن سمك الزناكي، أبو عبدالرحمن التاهرتي: شاعر، عالم بالحديث ورجاله، توفي سنة  (3)

 .63/  2انظر: الزركلي: األعالم، 
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                        تملللللللللللللللللللللللللللر الليللالي بللالنفلللللللللللللللللللللللللللوس سلللللللللللللريعللة 

 

 ويبدي ربي خلقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله ويعيلللللللللللللللللللللللد
 

                          أرى الللللخلللليللللر فللللي اللللللللدنلللليلللللللا يللللقلللللللل كللللثلللليللللره

 وينقص نقصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللًا والحللللللديللللللث يزيللللللد 
 

 فلللللللو كلللللللان اللللخللليلللر قلللللللل كلللللللاللللخللليلللر كللللللللللله  
                       

 ر منه بعيللللللللللللللللللللللللللدللللللللللللللللللللللللللوأحسلللللللللللب أن الخي 
 

 وال بلللللن ملللللعللللليلللللن فلللللي اللللللرجلللللللال ملللللقلللللللاللللللللة 
        

 

 سلللللللللليسللللللللللأل عنهلللللللللللللللللللللللا والمليك شللللللللللهيللللللللللللللللللللللللد

  
 
 
 

 فلللإن يللللك حقللللللللللللللللللللللللللللللًا قلللللللللللللللللللللللللللوللللله فهو ميبللللة 
                       

 وإن يللللللك زورًا فللللللالقصلللللللللللللللللللاص شلللللللللللللللللللديللللللد 
 

                      وكلللللللللللللللللللللللللل شلللللللللللياطين العبلللللللللللللللللللللللللاد ضلللللللللللعيفة   

 ( 1)وشللللللللللللليطلللان أصلللللللللللللحلللا  الحلللديللللث مريلللدُ  
 

 :  ةفالجوا  عن هذه الشبه
 فالجرح المحتاج إليه ليس من ،ولكنكم أخطأتم في فهمه ،قولنوبه  حقٌ  ث الرسللللللللللللول أن حدي

 با  الغيبة بل من با  النصيحة والذ  عن الدين.
 :للللللللللللللل رضللي الله عنه للللللللللللللل قال عبد الله رير بن جوقد روى البخاري ومسلللم في صللحيحهما عن 

 .(2) على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم( )بايعت رسول الله 
)الدين  :قال عن تميم الداري لللللللللللللل رضي الله عنه لللللللللللللل أن النبي  .(3)وروى مسلم في "صحيحه"

 (4) )لله ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم( :لمن ؟ قال :النصيحة( قلنا
 :أقسام علماء الجرح والتعدي  عند الش   مق   ي رحمه الله ي

قة طب ،)... وذلك أن المحدثين رحمهم الله تعالى طبقات :قال الشلللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل
 .طبقة متوسطة ،متشددة

 .وسفيان متوسه ،فشعبة متشدد ،شعبة وسفيان :فمن األولى
 ،ددفيحيى بن سلللعيد القطان متشللل ،بن مهدي ويحيى بن سلللعيد القطان عبد الرحمن :ومن الثانية

 .ي متوسهبن مهد عبد الرحمنو 
فيحيى بن معين متشلللللللللللللللدد وأحملللد بن حنبلللل  ،أحملللد بن حنبلللل ويحيى بن معين :ومن الثلللالثلللة

 .متوسه
ومحمللللد بن أدريس الرازي  ،وهو محمللللد بن أدريس الرازي  .البخللللاري وأبو حللللاتم :ومن الرابعللللة

 .والبخاري متوسه ،متشدد
وربما ضللللع ف الحديث ألسللللبا  ال ينبغي  ،ربما ضللللع ف الراوي ألدنى األسللللبا  :ومتشللللدد معناه

عف بها  .أن ُيض 
                                                 

 .241، ص 1424، بيروت، دار ابن حزم، 1، ط 2ن العلم وفضله، ج انظر: ابن عبدالبر: جامع بيا (1)
(، 43أخرجه البخاري في صللللللللحيحه، كتا  اإليمان، با : قول النبي صلللللللللى الله عليه وسلللللللللم: )الدين النصلللللللليحة( ) (2)

 (.195(، برقم )23( وأخرجه مسلم في صحيحه، كتا  اإليمان، با : بيان أن الدين النصيحة )05برقم )
 (.194(، برقم )23ه مسلم في صحيحه، كتا  اإليمان، با : بيان أن الدين النصيحة )أخرج (3)
 .  21 – 25الوادعي: المخرج من الفتنة، ص  (4)
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                 من ملللدح ومن ذم ثم بعلللدهلللا يلللأخلللذ  ،ينظر ملللا قيلللل فيللله ،وذلكم المتوسللللللللللللله ينظر في الراوي 
   (1) ..(.خالصة القول

ولم يذكر الشيخ للللللل رحمه الله للللللل في كالمه المتقدم من ُعرف بالتساهل من المحدثين والمشتغلين 
   :بالجرح والتعديل، إال أنه أشار إليهم في ُكتب أخرى فذكر منهم

 .اإلمام ابن حبان   .1
 .)تساهل ابن حبان ل رحمه الله ل هو في توثيق المجهولين :قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل

المعضلللللالت  ) يروي :يقول في بعض رجال الشللللليخينوأما في التجريح فشلللللديد التجريح حتى إنه 
 (2) فاستحق الترك (.عن االثبات 

 :(3)العجلي   .2
عالى الله ت ذكر الشيخ األلباني حفظه ،)بالنسبة لتوثيق العجلي :ُسئل الشيخ مقبل لللللل رحمه الله لللللل

ومع ذلللك أجللد الحللافظ ابن حجر إذا لم يكن في  ،في التوثيقأن العجلي والحللاكم متسللللللللللللللاهالن 
فمللا  ،ثقللة :"التقريللب"يقول في  (تللابعي ثقللةمللدني )أو  (كوفي ثقللة) :ترجمللة الرجللل إال قول العجلي

 ؟ وجه تساهل العجلي
من تفرده للللللل مع ابن حبان للللللل بتوثيق بعض الرواة الذين لم يوثقهم  ،قد ُعرف  باالستقراء :الجوا 
وثقه والذي ال ي ،وإال فال أعلم أحدًا من الحفا  نص  على هذا ،فهذا ُعرف باالسلللللللللللتقراء ،ميرهما

واهد ويصللللللح في الشللللل ،قه أحدهما أو كالهما فقد ال يكون بمنزلة صلللللدوق والذي يوث ،إال العجلي
   (4) وإن كان العجلي يعتبر أرفع في هذا الشأن فهما متقاربان( ،والمتابعات

                                                 

 .  00 – 04الوادعي: السير الحثيث، ص  (1)
 .  1/ 1الوادعي: رجال الحاكم في المستدرك،  (2)
 هو اإلمام الحافظ األوحد الزاهد، أبو الحسن، أحمد بن عبدالله بن صالح بن مسلم، العجلي الكوفي. (3)

قللال اإلمللام الللذهبي: ) وللله مصللللللللللللللنف مفيللد في " الجرح والتعللديللل " طللالعتلله، وعلقللت منلله فوائللد تللدل على تبحره 
 هل.209بالصنعة، وسعة حفظه (، توفي سنة 
 .011 – 010/  12، انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء

 .  45 – 46الوادعي: المقترح، ص  (4)
وقلد دافع عن العجلي الشلللللللللللللليخ عبللداللله الجلديع فقللال: )أطلق بعض المتلأخرين أن العجلي يوثق المجهولين، وقللد تتبعللت   

كتا  العجلي المسللللللللللللللمى "معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث، ومن الضللللللللللللللعفاء، وذكر مذاهبهم وأخبارهم" 
تلله في الغللالللب متين العبللارة موافقللًا لكالم ميره من ُنقللاِد المحللدثين، وذلللك في تعللديللله وتجريحلله، ويتفّرُد عن فوجللد

 كبار األئمة بتوثيق من ال يوجُد لهم فيه توثيق، كما يشُذ في قوله عنهم وهو في شيٍء قليل.
وأقول إذا أنصللللللللللللللفلت وجلدت علاملة كبلار النقلاد يتفرد أحلدهم بتعلديلل ال يقولله ميره، ويخالف الجمهور في الشلللللللللللللليء بعد   

الشلللللللللللللليء، فلللإن علللددنلللاه ملللأخلللذًا على العجلي لزم أن يؤخلللذ على يحيى بن معين وأبي زرعلللة وأبي حلللاتم الرازي 
لقبول  وافقة لعبارة سللللللللللللللائر النقاد فذاك ظاهر اوميرهم، لذا فالواجب أن يعتبر له نقُده، فإن جاءت عبارته على الم
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 :(1) ابن شاهين   .3
 للللللبنييال  لللللل الحافظ ابن حجرلللللل د أي )في كثير من التراجم أج :الله لللللل سئل الشيخ مقبل لللللل رحمه
في  يقول ذكره ابن شلللللللللللللاهين .وابن شلللللللللللللاهين في "الثقات" كبير حكم ،ون فعلى ما يذكره ابن خل

ون في "الثقللات" ومع ذلللك إذا جللاء يترجم للله في "التقريللب" مثاًل قللال فأو ذكره ابن خل ،"الثقللات"
 فهل هناك في توثيق هؤالء شيء ؟ ،"مقبول"
 ،اً ئون فال أذكر شللللللليفوأما ابن خل ،ابن شلللللللاهين أعرف أنه هو نفسللللللله من المتسلللللللاهلين :الجوا 

    (2) ولكن صنيع الحافظ الذي ذكرته دليل على أنه ِمن المتساهلين(
 :الدارقطنياإلمام   .4

ام، وهو إم ،)... وهكذا الدارقطني فهو متسللاهل في "سللننه" :قال الشليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل
لكن في "سلللللللللللللننلله"  د.(3) تعجبلك طوليوأنلت إذا قرأت في كتللابله "العللل" تنللدهش و  :يقول اللذهبي

 ءارجاله ثقات وفي سللللنده ضللللعف :تسللللاهل فربما يحسللللن احاديث أسللللانيدها ضللللعاف أو ربما يقول
 .(4)فهو تساهل في "سننه"(

 ؟متساهل في التوثيق الدارقطنيوسئل الشيخ مقبل ل رحمه الله ل هل 
في في "كتا  العلل" ف الدارقطنيفي "سللللننه" مير  الدارقطني) :فأجا  للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل بقوله

البها لكن بما أن "السللللللنن" م ،نه" يحصللللللل منه تسللللللاهل في التصللللللحيح والتوثيق والتحسللللللينن"سلللللل
وأتى بفوائد  الدارقطنيلللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل خرج  (0)وأبو الطيب الهندي ،مرائب فينبغي أن نبحث

 .(6) جزاه الله خيرًا( ،طيبة
 :(5) ابن السكن  .0

                                                 

  وإن خلالف أخضللللللللللللللعنلا قولله لقواعلد الترجيح عنلد اختالف الجرح والتعلديلل، وإن انفرد وجلب قبوله واالحتجاج به 
 كغيره حتى يتبين بالحجة خطؤه(. 

 .324هل، ص 1424، بيروت، مؤسسة الريان، 1، ط1انظر: الجديع: تحرير علوم الحديث، ج   
هو أبو حفص، عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي، الشللللللليخ الصلللللللدوق، الحافظ العالم، شللللللليخ العراق، توفي  (1)

 هل.310سنة 
 .431/  16انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 

 .56 – 50الوادعي: المقترح، ص  (2)
 .133/  3الذهبي: تذكرة الحفا ،  (3)
 .263هل، ص 1419القاهرة، دار الحرمين، ، 1، ط 2الوادعي: مارة األشرطة، ج  (4)
هو محمد بن أشلللللللللللللرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو الطيب، شلللللللللللللرف الحق، الصلللللللللللللديقي، العظيم آبادي: عالمة  (0)

 هل.1311بالحديث، هندي. من تصانيفه " التعليق المغني على سنن الدارقطني "، توفي سنة 
 .39/  6انظر: الزركلي: األعالم، 

 .  159 – 151هل، ص 1434، صنعاء، دار اآلثار، 2أم سلمة: الرحلة األخيرة إلمام الجزيرة، ط  (6)
 هو اإلمام الحافظ المجود الكبير، أبو علي، سلللعيد بن عثمان بن سلللعيد بن السلللكن المصلللري البزار، وأصلللله بغدادي  (5)
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ن والذي يظهر أنه م ،)وأما ابن السلللكن فلم أقرأ كثيرًا عنه :للللللللللللللللقال الشللليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله 
 .(1) والله المستعان( ،المتساهلين في التصحيح

 :كمااإلمام الح  .6
: نسائي)قال ال :بن حبيب بن أدرك عبد الرحمنوهو يتكلم عن قال الشيخ مقبل لللللللل رحمه الله للللللللل 

وأمللا توثيق ابن حبللان والحللاكم للله فغير مقبول هنللا  (2)منكر الحللديللث كمللا في تهللذيللب التهللذيللب
 .(3) ألنهما متساهالن(

 .(4) ..(.)والحاكم متساهل في تصحيح أحاديث المجهولين :وقال أيضاً 
 :(0)راإلمام البزا  .5

   (6) فقد ُعِرف تساهله( رالبزا )أما :ل قال الشيخ مقبل ل رحمه الله
فعند أن كنت أبحث في "كشللللللللللف األسللللللللللتار" من زوائد البزار فوجدته  ،ر)أما البزا :وقال أيضللللللللللاً 
 .(5) ..(.يحسن أحاديث فيها متهمون ويصحح أحاديث فيها متهمون  :متساهالً 

 :من قواعد الجرح والتعدي  عند الش   مق   ي رحمه الله ي
 :  القاعدة األولى

 .يقبل التعديل مبهمًا من مير ذكر سببه
 :يقولون  حجتهم ،البد أن يذكر سبب التعديل :)بعضهم يقول :الله لللللللللللقال الشيخ مقبل للللللللللل رحمه 
مد بن وقد سللللئل أح ،أو يتزين بالهيئة ،أما أن يحدث بأحسللللن ما عنده ،إن الشللللخص قد يتزين للمحدث

                                                 

   قال عنه اإلمام الذهبي: ) جمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل.
 تواليفه، هي عند المغاربة. ولم نرق 

 كان ابن حزم يثني على " صحيحه" المنتقى، وحديثه يعز وقوعه لنا، ويعثر إال بنزول.
 توفي في المحرم سنة ثالث وخمسين وثالث مئة (.

 .111 – 115/  16انظر: الذهبي: سير أعالم النبالء، 
 .  1/311، مارة األشرطة (1)
 .140/  1ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (2)
 .  019/  1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير،  (3)
 .  51الوادعي: المقترح، ص  (4)
هو الشلللللليخ اإلمام، الحافظ الكبير، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصللللللري، البزار، صللللللاحب " المسللللللند "  (0)

 ل.ه292الكبير الذي تكلم على أسانيده، توفي سنة 
 .006 – 004/  13انظر: الذهبي: سير أعالم الُنبالء، 

 .  51، ص المقترح  (6)
 .  311/  1الوادعي: مارة األشرطة،  (5)
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لحيته وهيئته  ولو رأيت ،ال يتكلم فيه إال رافضللللللللللي يبغض أباه وجده :العمري فقال عبد الله يونس عن 
 والله المستعان. ،مع أن هذا ليس له دخل في التوثيق والعدالة (1) لعلمت أنه ثقه

   (2)كر(ذتما أن تذكر أسبا  العدالة والصحيح أنها  دالب :فمنهم من يقول
 :القاعدة الثان ة

 .إال إذا عارضه تعديل ،الجرح المبهم الصادر من عارٍف بألفا  التجريح مقبول
مل الصادر من عارف بألفا  التجريح ولم يعارضه ج)الجرح الم :قال الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل

هول عنلللله واحللللد ولم يوثقلللله معتبر يكون مج ى ألنلللله لو لم ُيوثق ولم ُيجرح إن رو  ،توثيق يكون مقبوالً 
ما أنه بال، فمجهول الح :ثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر لم يشلللللللللللللتهر بالطلب يكون اوإن روى عنه  ،العين

 .(3) بجرح مبهم( الة ُيقبل كالم الجارح الذي جرحههيدور بين الضعف والج
   :القاعدة الثالثة

 .تقديم الجرح المفسر على التعديل عند التعارض
م ()إذا كان الجرح مفسرًا قُ  :لله لللللللللللللقال الشيخ مقبل لللللللللللل رحمه ا )ألن  :فقال وبين سبب ذلك ،(4) دِّ

ل( طلع على مااالجارح   .(0) لم يطلع عليه المعدِّ
 ه ل شروطًا لهذه القاعدة منها:لالشيخ مقبل ل رحمه ال ولكن وضع

 أن يكون الجارح من العلماء الذين ُيعتمُد قولهم في با  الجرح والتعديل.  .1
 ،)ينبغي أن ينظر من الجارح أهو من المعتمدين كيحيى بن معين :فقال للللللللل رحمه الله للللللللل

إذا  ،محات  دي وأبي زرعلة وأبيبن مهل عبلد الرحمنوأحملد بن حنبلل ويحيى القطلان و  ،والبخلاري 
 :إذا كان الجارح نفسللله ضلللعيفًا مثل أما ،الجرح المفسلللر على التعديل .. يقدم.كان من هذا النو 

                                                 

 .215/ 0ابن حجر: تهذيب التهذيب،  (1)
 .45 – 46/  2السدعي: الفتاوى الحديثية،  (2)
 .  114الوادعي: السير الحثيث، ص  (3)
 .495الوادعي: إجابة السائل، ص  (4)
 .499المرجع السابق، ص  (0)
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شللللللللللللليء من الرفض  به هو (2)بن يوسلللللللللللللف بن خرا  عبد الرحمن :ومثلل (1)أبي الفتح األزدي
 .(3) وربما جرح بعض أهل السنة(

 أن يصح السند إلى الجارح:  .2
 .(4) )البد من ثبوت السند إلى الجارح( :الشيخ مقبل ل رحمه الله لقال 
 .أال يكون الجارُح قرينًا للمجروح وبينهما منافسة دنيوية  .3

ا وهذ ،ُعرف أنها منافسلللله دنيوية :يعني ،)إذا كان جرح األقران :قال الشلللليخ للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل
فربما إذا كان من  ،وبعض معاصلللللللللللريه (5)وابن حبان ،(6)ن مندة بوا (0)يحصلللللللللللل مثل ما بين أبي نعيم

 .(1)جرح األقران فينظر إلى السبب، فإذا كان السبب منافسة أو أمر دنيوي هذا يتوقف فيه(

                                                 

قلال اإلملام اللذهبي: )أبو الفتح األزدي الحلافظ البلار ، أبو الفتح، محملد بن الحسللللللللللللللين بن أحملد بن عبلداللله بن بريلدة  (1)
 األزدي الموصلي، صاحب كتا  " الضعفاء " وهو مجلد كبير.

 قال أبو بكر الخطيب: كان حافظًا.
في علوم الحديث، وسللللللللللألُت البرقاني عنه فضللللللللللعفه، وحدثني أبو النجيب عبدالغفار األرموي، قال: رأيت صلللللللللنف 

 أهل الموصل يوهنون أبا الفتح وال يعدونه شيئًا.
 قال الخطيب: في حديثه مناكير.

 هم.ققلت: وعليه في كتابه في " الضعفاء " مؤاخذات، فإنه ضعف جماعة بال دليل، بل قد يكون ميره  قد وث
 مات في شوال سنة أربع وسبعين وثالث مائة.(

 .341 – 345/  16الذهبي: سير أعالم النبالء، 
 قال اإلمام الذهبي: )عبدالرحمن بن يوسف بن خرا  الحافظ. (2)

 قال عبدان: كان يوصل المراسيل.
 وقال ابن عدي: كان يتشيع...(.

 .611/  2الذهبي: ميزان االعتدال، 
 .495ص  ،إجابة السائل (3)
 .41/  2السدعي: الفتاوى الحديثية،  (4)
قللال الللذهبي: )وكالم ابن منللدة في أبي نعيم فظيع، ال أحللب حكللايتلله، وال أقبللل قول كللل منهمللا في اآلخر، بللل همللا  (0)

 عندي مقبوالن، ال أعلم لهما ذنبًا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها(. 
 .111/  1 انظر: الذهبي: ميزان االعتدال،  
قال اإلمام الذهبي: )محمد بن إسلللللللحاق بن يحيى بن مندة أبو عبدالله العبدي اإلصلللللللبهاني الحافظ الجوال، صلللللللاحب  (6)

التصلللللللللللانيف، كان من أئمة هذا الشلللللللللللأن وثقاتهم، أقذ  الحافظ أبو نعيم في جرحه لما بينهما من الوحشلللللللللللة، ونال 
ف ائم، نسلللللللللللأل الله العفو، فلقد نال ابن مندة من أبي نعيم، وأسلللللللللللر منه، واتهمه، فلم يلتفت إليه لما بينهما من العظ

 أيضًا(. 
 .459/  3انظر: الذهبي: ميزان االعتدال، 

 .  015/  3انظر: الذهبي: ميزان االعتدال،  (5)
 .495الوادعي: إجابة السائل، ص  (1)
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)كالم األقران بعضهم في بعض ال  :ومما يوضح كالم شيخنا للللل رحمه الله للللل قول اإلمام الذهبي
ما و  ،الله صلللللللللمما ينجو منه إال من ع ،السللللللللليما إذا الح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسلللللللللد ،يعبأ به

 ولو شلللئت لسلللردت من ،سلللوى األنبياء والصلللديقين ذلك منعلمت أن عصلللرًا من األعصلللار سللللم أهله 
 .(1) (اللهم فال تجعل في قلوبنا ماًل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ،ذلك كراريس

   :الرابعةالقاعدة 
 .جمع بين القولينيهمين بإذا تعارض الجرح والتعديل الم
 إذا اختلف الجرح المبهم مع التعديل ؟  سئل الشيخ مقبل ل رحمه الله ل

 :ويقال فيه .ثقة :)يأخذ وسللللللللللللطًا وهكذا يفعل الحافظ فربما تجدون بعض الرواة يقال فيه :فأجا 
 .(2) صدوق( :وقال فيه ،ضعيف فتجد الحافظ قد اختار أمرًا وسطاً 

 :ُحكم رواية المت دع عند الش   مق   ي رحمه الله ي
 ،هتأن المعتمد في قبول رواية الراوي هو صللدقه وأمانإلى ذهب الشلليخ مقبل للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل 

ع )... السلليوطي جم :فقال للللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللل ،ولو كان مبتدعًا أو داعيًا إلى بدعته ،وعدالته وضللبطه
 ،ليعلم طالب العلم أنه ال يسللللللللعه أن يرد رواية المبتد  الصللللللللدوق   (3) المبتدعة الذين في الصللللللللحيحين

فالمبتد  إذا لم يوجد ضللللللللعف مع  ،د  أكثر السللللللللنة من أجل هذالو رد  رواية المبتد  الصللللللللدوق لر ألنه 
الصلللللللللللللحيح أن حديثه يقبل إال إذا كان موافقًا  ،صلللللللللللللدوق اللسلللللللللللللان وما كانت بدعته مكفرةبدعته وهو 
 لبدعته.

وهكذا ميره  ،يتوقف فيه ،الشللللللللللللليعي إذا روى ما يوافق مذهبه يتوقف فيه فقه ما نعتقد أنه كذا 
 .(4) من المبتدعة(

 فظهر مما س ق أن الش   ي رحمه الله ي يق   رواية الم تدع بشروط وهي:
 أن يكون صدوق اللسان.  .1
 أال تكون بدعته مكفرة.  .2

 .آنإن  سلللللورة يوسلللللف ليسلللللت من القر  :)مثل قول بعض الخوارج :وقد مثل للبدعة المكفرة بقوله
 .(0) أي القرآن الذي بين أيدينا ناقص( ،ومثل قول بعض الشيعة في أن جبريل خان الرسالة

 أال يكون ما رواه موافقًا لبدعته.  .3
   .مق   ي رحمه الله يحكم رواية المجهول عند الش   

                                                 

 .111/  1الذهبي: ميزان االعتدال،  (1)
 .49/  2السدعي: الفتاوى الحديثية،  (2)
 .496/  1السيوطي: تدريب الراوي،  (3)
 .199الوادعي: السير الحثيث، ص  (4)
 .52هل، ص 1431، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: التعليقات الحسان على مقدمة لسان الميزان، ط  (0)
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يان حكم رواية المجهول عند الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل أشر  في بيان تعري  المجهول قبل ب
 .عند الشيخ ل رحمه الله ل

 :تعريف الراوي المجهول عند الش   مق   ي رحمه الله ي
           )التعري  هو أن مجهول العين هو الذي لم يرو عنه إال :للللللللللللللللل قال الشلللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله

ولم  ،ولم يوثقلله معتبر، وأن مجهول الحللال هو الللذي روى عنلله اثنللان أو أكثر ولم يوثقلله معتبر ،واحللد
 .(1) يشتهر بالطلب(

لم  و ) فقال: )هذا االحتراز ،ولم يوثقه معتبر :وبين الشيخ لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل مراد العلماء بقولهم
عين فلللإنهملللا يوثقلللان مجهول ال ،ا نحوهملللاحلللان والعجلي ومن نبلللاحتراز من توثيق ابن ح (يوثقللله معتبر

 .(2) ومجهول الحال(
 شتهر بالطلب ؟اكيف نعرف أنه  ،بالنسبة لمجهول الحال :فإن قال قائل

)أما مثلي ومثلك فيعرف بأقوال  :أجا  الشلللليخ مقبل للللللللللللللللل رحمه الله للللللللللللللللل عن هذا التسللللاؤل فقال
شلللتهر اف أنه ويعر  ،شلللتهر بالطلب أو احتجاج بعض المتشلللددين بهاالعلماء المتقدمين أنه مقبول ألنه 

وإن  .ولو تفرد عنله واحد ،وروى عنله جمع ،بلالطللب بلأنله جلالس أهلل العلم وروى عن فالن وعن فالن
 .(3) بالطلب توقفنا في حديثه( اشتهر لم نعرف أنه

 أما ُحكم روايات المجاه   عند الش   مق   ي رحمه الله ي فف ها تفص  :
 العين: مجهولرواية  :أوالً 

   (4) )ال يصلح في الشواهد وال في المتابعات( :قال الشيخ مقبل ل رحمه الله ل عن مجهول العين
 الحال: مجهولرواية  :ثانياً 

تهر وإذا اش ،)هذا يصلح في الشواهد والمتابعات :قال الشيخ للللللللل رحمه الله للللللللل عن مجهول الحال
 .(0) بالطلب ُقِبلق حديثه وإن لم يوثقه أحد(

                                                 

 .10/  2السدعي: الفتاوى الحديثية،  (1)
 .191الوادعي: السير الحثيث، ص  (2)
 .192الوادعي: السير الحثيث، ص  (3)
 .191المرجع السابق، ص  (4)
 .191المرجع السابق، ص  (0)
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 المطلب الثالث
 أوجه الش ه والختالف د ن المنهج ن

ةق جللمن خالل المقللارنللة بين المنهجين ال ي                     لى ذلللكع فرقللًا كبيرًا بينهمللا وممللا يللدل   د البللاحللث ثملل 
 أمور منها:
وافق الشيخ مقبل لللللللللللل رحمه الله لللللللللللل المحدثين في بيان أهمية الجرح والتعديل وأنه ليس من    .1

 من انتحال المبطلين وعبث الجاهلين.  بل هو للحفا  على سنة النبي  ،ةالغيبة المحرم
وافق الشللليخ مقبل لللللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللللل أهل الحديث على تقسللليم علماء الجرح والتعديل إلى    .2

 فمنهم المتشدد ومنهم المتوسه ومنهم المتساهل. ،طبقات
وافق الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل جمهور المحدثين في أن التعديل يقبل مبهمًا من مير ذكر   .3
 .سببه
 وافق الشيخ مقبل ل رحمه الله ل جمهور المحدثين في أن الجرح ال يقبل إال مفسرًا.  .4
ر المحدثين في أن الجرح المفسر مقدم على التعديل وافق الشيخ مقبل للللل رحمه الله لللللل جمهو   .0

 عند التعارض.
 في أن المعتمد في ،وافق الشيخ مقبل لللللللللللللل رحمه الله لللللللللللللل اإلمام الذهبي والشيخ أحمد شاكر  .6

تصللللللللللف بالعدالة والضللللللللللبه فهو المقبول ولو كان افمن  ،قبول رواية الراوي هو صلللللللللدقة وأمانته
 ًا أو داعية إلى بدعته.عمبتد
افق الشيخ مقبل لللللللللل رحمه الله لللللللللل أكثر العلماء في أن رواية مجهول العين مير مقبولة وال و   .5

 تصلح في الشواهد والمتابعات.
وافق الشيخ مقبل للللل رحمه الله للللل جمهور المحدثين في أن رواية مجهول الحال مير مقبولة    .1

 ولكنها تصلح في الشواهد والمتابعات.
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 الخــــاتمة

 النتائج والمقترحاتوأهم 
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 والمقترحات النتائج وأهم الخاتمة

حا  فقد مرت سلللنتان كمر السللل ،الحمد لله على توفيقه وإعانته على إكمال هذا البحث والدراسلللة
 ،- رحمه الله –مع كتب شلللليخنا مقبل بن هادي الوادعي  –رمم األوضللللا  والصللللعا   –عشلللُت فيها 

توضلللللليح جهود  :وهو ،وقد حاولُت بقدر االسللللللتطاعة أن أصللللللل إلى الهدف من هذه األطروحة العلمية
 وأبرز النتائج والمقترحات ما يلي: ،ومنهج الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في علم الحديث

 :أولا: النتائج

وجهودهم العظيمة في خدمة كتا  الله وسلللللللللنة رسلللللللللول  ،معرفة مكانة أهل الحديث الرفيعة  .1
 .الله 

 ماء عليه. وثناء الُعل ،وأهم مراحل حياته ،-رحمه الله  –معرفة السيرة الذاتية للشيخ مقبل  .2

 .وأثره عليهم ،ومعرفة تالمذته ،معرفة شيوخه وتأثره بهم  .3

 ،بما يوضلللللللللللللح موضلللللللللللللو  الكتا  ،وذكر نبذة عن كل كتا  مطبو  ،التعرف على مؤلفاته  .4
 وأهم المسائل المطروقة فيه.

 .التعرف على المؤلفات المطبوعة التي جمعت كالمه وفتاويه وشروحاته وفوائده  .0

   :التعري  بجهوده في تحقيق كتب السنة وهي ثالثة كتب  .6

رحمه  –وقد خدم الشللللللللللللليخ مقبل  ،تحقيق كتلابي اإللزامات والتتبع ل مام الدارقطني   .أ
فقد خرج األحاديث التي ذكرها الدارقطني ودرسللللللها دراسللللللة  ،الكتا  خدمة عظيمة –الله 
 والمواضع التي وهم فيها. ،وبين المواضع التي أصا  فيها ،وافية

فقد حكم على األحاديث التي في           ،تتبع أوهلام الحلاكم التي سلللللللللللللكلت عليها الذهبي   . 
مام الذهبي بطريقة مختصللللللرة كطريقة اإلمام الذهبي " المسللللللتدرك " التي سللللللكت عنها اإل

             طرق  –أحيلللانلللًا  –لحلللديلللث ل نكلللا وإن ،التي اقتصلللللللللللللرت على الُحكم على اإلسلللللللللللللنلللاد
 .وشواهد يتقوى بها ،أخرى 

فقد حكم على األحاديث التي لم يحكم عليها الحافظ ابن  ،جللللللللللللللل. تحقيق تفسللير ابن كثير
 .كم عليها ولكن الشيخ مقبل يخالفه في اجتهادهكثير وليست في الصحيحين، أو ح

   :من خالل ثالثة كتب هي ،التعري  بجهوده في تصحيح األحاديث وتحسينها  .5
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ا وهو من أهم الكتب التي ألفه ،كتا  " الصللحيح المسللند مما ليس في الصللحيحين "   .أ
حديثًا بأسللللللللانيدها ُمبينًا حالها  1611وقد ذكر في الكتا   ،–رحمه الله  –الشلللللللليخ مقبل 

 .ودرجتها من الصحة أو الُحسن

خرجها  ،حديثاً  533وقد ذكر فيه  ، .   كتا  " الصللللللللللحيح المسلللللللللللند من دالئل النبوة "
 .وبين حالها

جمع و  ،جلللللللللل.  كتا  " الصحيح المسند من أسبا  النزول " وقد ذكر األحاديث بأسانيدها
فلإن تعذر الجمع رجح بينهما   ،مع بين الروايلات الصلللللللللللللحيحلة المتعلارضلللللللللللللةوج ،طرقهلا

 .بطرق الترجيح المعروفة عند الُعلماء

            من خالل ،التعري  بجهود الشللللللللللللليخ مقبل في بيان األحاديث الضلللللللللللللعيفة والموضلللللللللللللوعة   .1
 :كتابين هما

قام بدراسلللللللللللتها  ،حديثاً  011وقد ذكر فيه  ،كتا  " أحاديث معلة ظاهرها الصلللللللللللحة "  .أ
 وسبب عدم قبولها. ،وبيان عللها

وقللد ذكر ثالثللة وثمللانين حللديثللًا  ، .   كتللا  " الطليعللة في الرد على مالة الشللللللللللللليعللة "
وأربعة  ،موضلللللللللللللوعًا في فضلللللللللللللائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضلللللللللللللي الله عنه

 وثالثة أحاديث موضللللوعة في ،أحاديث موضللللوعة في فضللللائل الحسللللين رضللللي الله عنه
وأحد عشللر حديثًا موضلللوعًا في ذكر تزويج فاطمة بعلي  ،فضللل فاطمة رضلللي الله عنها

وختم الكتا  بذكر سللللتة عشللللر حديثًا موضللللوعًا وضللللعيفًا في فضللللل  ،رضللللي الله عنهما
 .أهل البيت ومحبتهم

 ،من خالل ثالثللة كتللب ،في علم الرجللال –رحملله الللله  –التعري  بجهود الشللللللللللللليخ مقبللل   .9
 وهي:

أللف وتسلللللللللعمائة  –رحمه الله  –وقد ترجم  ،كتا  " رجال الحاكم في المسلللللللللتدرك "   .أ
وال شللللللللللك أن هذا جهد عظيم،  ،وسلللللللللبعة وثالثين رجاًل من رجال الحاكم في المسلللللللللتدرك

 .وخدمة جليلة للباحثين

أللف  –رحملله الللله  –وقللد ترجم  ، .   كتللا  " تراجم رجللال الللدارقطني في سلللللللللللللننلله "
والشلللللللللللللك أن هلذا جهد عظيم،  ،وثملانين رجاًل من رجلال اللدارقطنيوثالثملائلة وخمسلللللللللللللة 
 وخدمة جليلة للباحثين.
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وقد  ،جللللللللللللللل.  كتا  " نشللر الصللحيفة في ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة "
قد نقل و  ،حلال أبي حنيفلة النعملان بن ثلابلت وضلللللللللللللعفله في الحلديث –رحمله اللله  –بين 

عاصلللللروا أبا حنيفة وجالسلللللوه وعرفوه، أو ممن لم يعاصلللللروه  أقوااًل كثيرة ألهل العلم ممن
 .ولكنهم سبروا حديثه

هج وأنه على من ،في تصلللللللللللللحيح الحديث –رحمله اللله  –.  التعري  بمنهج الشللللللللللللليخ مقبلل 11
 ،بهوالضلللللل ،والعدالة ،جمهور المحدثين الذين يشلللللترطون في الحديث الصللللللحيح اتصلللللال السللللللند

   .والعلة ،وعدم الشذوذ

ب وأنه على مذه ،في تحسلللللللللللللين الحديث –رحمله الله  –.  التعري  بمنهج الشللللللللللللليخ مقبلل 11
ك يحتج وكذل .جمهور المحدثين في االحتجاج بالحديث الحسلللللللن لذاته وأنه كالحديث الصلللللللحيح
 :الشيخ مقبل بالحديث الحسن لغيره كما هو مذهب جمهور المحدثين بشروط أربعة

 .وال مغفل كثير الخطأ ،أن ال يكون في إسناده ُمتهم  .أ

 . .  أن ال يكون الحديث شاذاً 

 .جل. أن يروى من مير وجه

 .أن ال يكون معلوالً   .د

 :وأن أسبا  ضعفه ستة هي ،.  التعري  بمنهج الشيخ مقبل في تضعيف الحديث12

 عدم اتصال السند.  .أ

 .عدم عدالة الرواة أو أحدهم  . 

 ضابطين.جل.  كون الرواة أو بعضهم مير 

 .اشتماله على شذوذ سواًء كان في متنه أو سنده أو فيهما  .د

 هل.  اشتماله على علة قادحة سواء كانت في متنه أو سنده أو فيهما.

 .عدم مجيئه من وجه آخر إذا كان قاباًل ل نجبار  .و

عللدم العمللل بللالحللديللث الضلللللللللللللعيف مطلقللًا ال في األحكللام وال في  –رحملله الللله  –وقللد اختللار 
 .لفضائلا
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الغيبة  وأنه ليس من ،في الجرح والتعلديلل –رحمله اللله  –.  التعري  بمنهج الشللللللللللللليخ مقبلل 13
 .المحرمة بل هو للحفا  على سنة النبي 

على ملذهلب جمهور المحدثين في أن التعديل ُيقبل ُمبهمًا من  –رحمله اللله  –والشللللللللللللليخ 
د وأن الجرح ُيقدم على التعديل عن ،على خالف الجرح فال ُيقبل إال مفسلللللللللللللراً  ،مير ذكر سلللللللللللللببه

 .التعارض

إلى أن القول الفصللللللللللللللل في روايللة المبتللد  هو قبولهللا إذا كللان  –رحملله الللله  –وذهللب 
 .متصفًا بالصدق واألمانة

 فمجهول العين ال يصللللللللح في ،إلى التفصللللللليل في رواية المجهول –رحمه الله  –وذهب 
التفصللليل  وهذا ،لح في الشلللواهد والمتابعاتبخالف مجهول الحال فهو يصللل ،الشلللواهد والمتابعات

 .هو مذهب أكثر الُعلماء

 :المقترحات :ثان اا 

تفعيل دور األسللللاتذة والمدرسللللين في الجامعات والمدارس وكذلك خطباء المسللللاجد والدعاة    .1
 في بيان مكانة العلم والُعلماء.

أن يتجله طلبلة العلم في مرحللة الملاجسلللللللللللللتير إلى عملل رسلللللللللللللائلهم في بيلان جهود الُعلماء   .2
 لما تحققه للطالب من المعرفة الواسعة في تفاصيل علوم الحديث كلها. ،ومناهجهم

 لتوعيلللة النللاس بمكلللانلللة ،تفعيللل دور اإلعالم بمختلف أنواعلله المرئي والمسلللللللللللللمو  والمقروء  .3
 محدثين منهم.ُعلماء اليمن السيما ال

الذي  ،في تعليم علم الحديث –رحمه الله  –دراسلللللللللة المنهجية التي سللللللللللكها الشللللللللليخ مقبل   .4
 .كان من ثمارها طال  كثر يشار إليهم بالبنان في هذا التخصص

خصلللللللوصللللللللًا في علم الرجال الذي          حديثيةال –رحمه الله  –دراسلللللللة تحريرات الشللللللليخ مقبل   .0
 .تميز به

هذه و  ،موجزة عن جهود ومنهج الشللللللليخ مقبل بن هادي الوادعي في علم الحديثتلك خالصلللللللة 
النتائج والمقترحات ُأقدمها مع الشلللللللللعور بالتقصلللللللللير لقلة بضلللللللللاعتي في العلم الشلللللللللرعي السللللللللليما علم 

وأن أكون قد أتيت بشلللليء يضللللاف  ،وأرجو أن أكون قد أتممُت الرسللللالة على الوجه المطلو  ،الحديث
 ،عندي وكل ذلك ،وخطئي وعمدي ،والله أسلللأل أن يغفر لي جهلي وتقصللليري  ،ميةإلى المكتبة اإلسلللال

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمين.  ،إنه سميع قريب مجيب الدعوات
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 الآيات فهرس
 الصفحة السورة اآلية م
َيَِٰطيُن َعلَ َٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَمََٰن  ﴿  1  04 البقرة  ﴾َاٱَتََبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلَشَ
يُمْ  إِلَ  الَتَْهلَُكةِ ﴿  2 ِِ يْ

َ
ِ َالَا  ُلُْنوا ِْأ نْفُِنوا فِ  َسبِيِ  اّلَلَ

َ
 56 البقرة ﴾َاأ

آ ِ  ِمَنَن﴿  3 َِ َه  141 البقرة  ﴾ َۡرَضۡوَن ِمَن ٱلَشُ
ٌِ  لَا إِلََه إَِلَا ُهَو الرََْحَنُن الَرَِحي ُ ﴿  1  161 البقرة  ﴾٢٦١ِإَولَُهُمْ  إِلٌَه َااِح
ْرِض َااْرتِلَاِف الَلَيِْ  َاالَنََهارِ   5

َ
َناَااِت َاالِْ  161 البقرة ﴾...إَِنَ فِ  َرلِْق الَسَ

نُفَسُمۡ  ﴿  6
َ
نََُمۡ  ُكنُتۡ   َۡخَتانُوَن ُ

َ
ُ أ  162 البقرة ...﴾َعلَِ  ٱّلَلَ

 َانِ ﴿  7
َ
 191 البقرة  ﴾فَإِن َلَۡ  يَُمونَا رَُجلَۡيِن فَرَُج   َاٱۡمَرأ

ََ لَُمْ   ِإَوْن يَْخُذلُْمْ  ﴿  1 الِ َِ ُ فََلا  ُ  اّلَلَ ُُ ْر ُُ  00 آل عمران ﴾٢٦١...إِْن َينْ
 00 آل عمران ﴾ ٢٢٦...َالَا يَْحُزنَْك اَلَِذيَن يَُسارُِعوَن فِ  الُْمْفرِ  إَََُِّهْ  ﴿  9
ْيَنانِِهْ  َثَنًنا قَلِيلًا﴿  11

َ
ِ َاأ ِِ اّلَلَ  55 آل عمران  ﴾إَِنَ اَلَِذيَن يَْشَتُراَن َِْعْه

ا ُوا الِْكَتاَب ِمْن َقبْلُِمْ  ﴿  11
ُ
 51 آل عمران  ﴾ ...َالَتَْسَنُعَنَ ِمَن اَلَِذيَن ُ

ِْنَِياُ   ﴿  12
َ
َ فَنِيٌر َانَْحُن ُ  59 آل عمران ﴾إَِنَ اّلَلَ

 َْوا َايُِحَبُوَن ﴿  13
َ
 59 آل عمران  ﴾...لَا  َْحَسَبَنَ اَلَِذيَن َيْفرَُحوَن َِْنا أ

ََّۡيا َكَنَثِ  رِيٖح فِيَها ِصرٌَ ﴿  11 ُ َِ  195 عمرانآل  ﴾ َمَثُ  َما يُنفُِنوَن فِ  َهَِٰذعِ ٱۡلَحَيوَٰ ِ ٱل
ۡا َلََٰنۡسُتُ  ٱلَنَِسآ َ ﴿  15

َ
 04 النساء  ﴾ُ

 141 النساء  ﴾ َِجََٰر ً َعن  ََراٖض ﴿  16
ُ َارَُسولُُه َااَلَِذيَن آَمُنوا ﴿  17  112 المائدة  ﴾...إََََِّنا َالَِيُُمُ  اّلَلَ

11  
﴿ ِ َ َارَُسولَُه َااَلَِذيَن آَمُنوا فَإَِنَ ِحزَْب اّلَلَ ُهُ   َاَمْن َيَتَوَلَ اّلَلَ

  ﴾١٦الَْغالُِبونَ 
 112 المائدة

ُتوا لََعَلَُمْ   ُرَْحُنونَ ﴿  19 ُِ نْ
َ
 146 األعراف  ﴾١١٤ِإَوَذا قُرَِئ الُْنْرآُن َفاْسَتِنُعوا لَُه َاأ

  َعلَۡيِه ۡ  َاٱ  ُِۡ  ﴿  21
َ
َٰتِنَا  َاَتۡيَنَٰهُ  ٱلََِذيٓ  ََّبَِ  231 األعراف   ﴾٢٢٦ ٢٢١..  َاَي

 53 األنفال ﴾لَِيْهلَِك َمْن َهلََك َعْن ََْئَِنٍة َايَْحَي  َمْن َحَ َ َعْن ََْئَِنٍة  ﴿  21
ُ َعنُْهْ  َاَرُضوا َعنُْه  ﴿  22  و التوبة  ﴾َااَلَِذيَن اَتََبُعوُهْ  بِإِْحَساٍن رَِضَ  اّلَلَ
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23  
ۡحَبارِ ﴿

َ
َيَُها ٱَلَِذيَن َ اَمُنٓواْ إَِنَ َكثِيَرا َمَِن ٱۡلِ

َ
أ لُوَن ۞َيَٰٓ ُُ

ۡ
َاٱلَرُۡهَباِن لََيِ

ِه  اَن َعن َسبِيِ  ٱّلَلَ َُِ ُُ ََٰل ٱلَنَاِس ِْسۡلَبَِٰطِ  َايَ ۡمَو
َ
ُ﴾  

 231 التوبة

ِ الَْكِذَب لَا ُيْفلُِحونَ ﴿  21  116 يونس ﴾٦٩قُْ  إَِنَ اَلَِذيَن َيْفَتُراَن َعلَ  اّلَلَ
َكاََّا  ﴿  25 نُتۡ  َشَر  َمَ

َ
 231 يوسف ﴾ُ

ْكَر ِإَونََا َلُه لََحافُِظونَ إِنََا نَْحُن ﴿  26 لَْنا الَذِ  96 الحجر ﴾٩نََزَ
لِْسنَُتُمُ  الَْكِذَب َهَذا َحلَاٌل ﴿  27

َ
ُ  أ ُِ  116 النحل ﴾٢٢٦...َالَا َتُنولُوا لَِنا  َ

ۡحُنوَدا﴿  21 ن َيۡبَعَثَك َرَ َُك َمَناَما َمَ
َ
 194 اإلسراء  ﴾٢٩َعَس َٰٓ ُ

ْمرِعِ َيْعَنلُونَ لَا يَْسبُِنونَُه ِْالَْنْوِل ﴿  29
َ
 04 األنبياء                     ﴾١٢َاُهْ  ِِْ

يْهِ ﴿  31 َِ الُِ  َعلَ  يَ  11 الفرقان  ﴾َايَوَْم َيَعَضُ الَظَ
31  ﴿ ْ تََسُبوا ُۡ  14 األحزا  ﴾َاٱَلَِذيَن يُۡؤُذاَن ٱلُۡنۡؤِمنِيَن َاٱلُۡنۡؤِمَنَِٰت َِْغۡيرِ َما ٱ
َرَويُْمْ  ﴿  32

َ
ْصلُِحوا َبيَْن ُ

َ
 110 الحجرات  ﴾....إََََِّنا الُْنْؤِمُنوَن إِْرَوٌ  فَِ

َها اَلَِذيَن آَمُنوا لَا يَْسَخْر قَوٌْم ِمْن قَْوٍ  ﴿  33 َيُ
َ
 110 الحجرات  ﴾ ....يَا أ

نَث َٰ اََجَعۡلَنَُٰمۡ  ﴿  31
ُ
َها ٱلَنَاُس إِنََا َرلَۡنَنَُٰم  َمِن َذَكرٖ َاُ َيُ

َ
أ  110 الحجرات ﴾ ...َيَٰٓ

ُ ُذا الَْفْضِ  الَْعِظي ِ  ﴿  35 ِ يُْؤتِيهِ َمْن يََشاُ  َااّلَلَ  و الحديد  ﴾١٢َذلَِك فَْضُ  اّلَلَ
ُ ُذا الَْفْضِ  الَْعِظي ِ  ﴿  36 ِ يُْؤتِيهِ َمْن يََشاُ   َااّلَلَ  و الحديد  ﴾١٢َذلَِك فَْضُ  اّلَلَ
ُ ُذا الَْفْضِ  الَْعِظي ِ  ﴿  37 ِ يُْؤتِيهِ َمْن يََشاُ   َااّلَلَ  و الحديد  ﴾١٢َذلَِك فَْضُ  اّلَلَ
ا ُوا الْعِلَْ  َدرََجاٍت  ﴿  31

ُ
ُ اَلَِذيَن آَمُنوا ِمنُْمْ  َااَلَِذيَن ُ  ج المجادلة ﴾يَْرفَِع اّلَلَ

لَوَٰ ِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُعُنَعةِ فَسۡسَعۡواْ ﴿  39 ََُ َها ٱَلَِذيَن َ اَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِل َيُ
َ
أ  100 الجمعة ﴾...َيَٰٓ

 231 الجمعة ﴾١..َمَثُ  اَلَِذيَن ُحَنِلُوا الَتَْوَرا َ ُثَ َ لَْ  يَْحِنلُوَها َكَنَثِ  الِْحَنارِ ﴿  11
ٖل َمِنُم ۡ ﴿  11 ِۡ ااْ َذَاۡي َع ُِ ۡشِه

َ
 141 الطالق  ﴾َاُ

ٖل َمِنُم ۡ ﴿  12 ِۡ ااْ َذَاۡي َع ُِ ۡشِه
َ
 141 الطالق  ﴾َاُ

َمَرُهۡ  َايَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرانَ ﴿  13
َ
َ َمآ ُ وَن ٱّلَلَ ُُ  04 التحريم ﴾٦لاَيۡع

 231 القلم .[11] ﴾٢١َمِهينٍ  َحلََاٍف  ُكَ َ   ُِطعْ  َالَا﴿  11
15  ﴿ َََ َٖ َا َ ِْ  لََه

َ
آ ُ َِ ََ َمآ  ٢َتَبَۡت يَ ۡغَن َٰ َعۡنُه َمالُُهۥ َاَما َكَس

َ
 231 المسد  ﴾١ُ

16  ﴿ ٌِ َح
َ
ُ ُ  212 اإلخالص ﴾٢قُْ  ُهَو اّلَلَ
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 والآثار الأحاديث فهرس
 

 الصفحة الراوي  الحديث م
 232 أبو هريرة أتدرون ما الغيبة، قالوا: الله ورسوله أعلم...  1

 163 عباسعبد الله بن  احبوا الله لما يغدوكم به من نعمه،...  2

 167  اختالف أمتي رحمة  3

 211 علي بن أبي طالب ...ارتحلت الُدنيا مدبرة وارتحلت اآلخرة مقبلة  1

 91 عبد الله بن عمر إذا أخذت واِحدًا ِمنهما فال ُيِفاِرقك...  5

 155  إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل  6

ن  عليه الماء...  7  17 مالكأنس بن  إذا ُحم  أحدكم فلِيشق

 62 حذيفة بن اليمان إذا قام أحدكم أو قال: الرجل في صالته...  1

 116 أبو هريرة ...إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلُيِرقه  9

، فإنك لم ُتصل  11  11 أبو هريرة ارجع فصلِّ

 112 عبد الله بن عباس أعطاك أحد شيئًا...  11

 39 أبو هريرة أفضل الصيام بعد رمضان المحرم  12

 71 المقدام بن معدي كر  إني أوتيت الِكتا  ومثله معه، أال ُيوِشك... أال  13

ُت أن ُأبقشرق خديجة ببيٍت من قصب...  11  67 جعفر بن أبي طالب ُأِمرة

 11 عبد الله بن عباس بمكه... أن أبا معيه كان يجلس مع النبي   15

 11 عبد الله بن عباس بمكه... أن أبا معيه كان يجلس مع النبي   16

 199 أم فروة إن أحب األعمال إلى الله تعجيل الصالة...  17

 161 أم سلمة إن الذي يأكل أو يشر  في آنية الذهب...  11

 62 حذيفة بن اليمان إن الرجل إذا قام ُيصلي أقبل الله عليه...  19

 13 عبد الله بن مسعود إن  الله قسم بينكم أخالقكم كما قسم...  21

 195 عبد الله بن عمر القيامة، فيجيء...إن الناس ُيحشرون يوم   21

 199 عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة... أن النبي   22

 77 عبد الله بن أبي أوفى أن رجاًل أقام سلعة في السوق...  23

 79 أبو سعيد الخدري  ..أن رجاًل من المنافقين على عهد رسول الله   21

 61 أنس بن مالك تعجب...إن فيكم قومًا يعبدون ويدأبون حتى   25

 16 عبادة بن الصامت أنا سيد الناس يوم القيامة...  26

 11 عبد الله بن السائب إنا نخُطُب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس..  27
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 111 أنس بن مالك أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة...  21

 71 جبير بن مطعم انشق القمر على عهد رسول الله فصار فرقتين  29

 166 مصعب األسلمي فقال... انطلق مالٌم لنا فأتى النبي   31

 162  إنما ُأمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا...  31

 212 علي بن أبي طالب إنما أخاف عليكم اثنتين: طول األمل،...  32

 91 أسامة بن زيد ِمن عرفة... أنه أفاض مع رسول الله   33

 61 أبو عبد الرحمن الجهني تبدءوهم بالسالم...إني راكب مدًا إلى يهود، فال   31

 ز أبد الله بل اسعمد أولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهمة علي  صالة  35

 51 صفوان بن أمية أين السائل عن العمرة فقال: ها أنا ذا...  36

 233 جرير بن عبد الله على إقام الصالة... بايعت رسول الله   37

 13 أبو أمامة البذاذة من اإليمانالبذاذة من اإليمان،   31

 197 عبد الله بن عباس برد شديد  39

 232 عائشة بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة  11

 91 أبو مسعود بئس مطية الرجل )زعموا(  11

 152 عبد الله بن عمر البيعان بالخيار  12

 11 عائشة تدرون أزنى الزنى عند الله استحالل...  13

 66 عمر بن الخطا  العشر... التمسوا ليلة القدر في  11

 232 عائشة خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف  15

 92 عبد الله ابن أبي أوفى الخوارج ِكالُ  أهل النار  16

 165 عبد الله بن عباس خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة...  17

 11 أبو سعيد الخدري  خيُر المجالس أوسعها  11

 36 أثمان بل أيان وعلمهخيركم من تعلم القرآن   19

 233 تميم بن أوس الداري  الدين النصيحة...  51

 153 جابر بن عبد الله الدينار أربعة وعشرون قيراطاً   51

 52 عبد الله بن عباس الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار  52

 199 عبد الله بن عمر وأبا بكر، وُعمر... رأيت النبي   53

 36 ُقدامقة يعني ابن عبد الله رمى جمرة العقبة يوم النحر رأيُت رسول الله   51

 36 الهرماس بُن زياد الباهلي يخطب على راحلته .. رأيُت رسول الله   55

 22 أا ش  ُسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لُيخيل إليه  56

 99  صلى علي  المالئكة وعلى علي بن أبي طالب...  57

 36 حبشر بل جنادة وال يؤدي عّنِي إال أنا أو عليعلي ِمن ي وأنا منه،   51
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 71   كعب بن مالك فأمر الله عز وجل نبي ه بالصبر والعفو  59

 231 جابر بن عبد الله فتان فتان، فتان  61

 153  في الرقة ربع الُعشر  61
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 هل.1411، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية، 1همام سعيد: الفكر المنهجي عند المحدثين، ط   .111
 هل.1411، ت: األكو ، صنعاء، مكتبة اإلرشاد، 1الهمداني: صفة جزيرة العر ، ط   .111
 م.2110، السعودية، دار الميمان، 1نزول القرآن، ط الواحدي: أسبا    .112
 هل.1421، القاهرة، دار الحرمين للطباعة، 2الوادعي: إجابة السائل، ط   .113
 هل.1429، صنعاء، دار اآلثار، 3الوادعي: أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ط   .114
مكتبة صنعاء ، صنعاء، 3الوادعي: إرشاد ذوي الفطن إلبعاد مالة الروافض من اليمن، ط   .110

 هل.1434األثرية، 
 هل.1431، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: التعليقات الحسان على مقدمة لسان الميزان، ط   .116
 هل.1425، صنعاء، دار اآلثار، 2الوادعي: الجامع الصحيح في القدر، ط   .115
 هل.1421، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط   .111
 هل.1429، صنعاء، دار اآلثار، 0الوادعي: الشفاعة، ط   .119
 هل.1421، صنعاء، دار اآلثار، 4الوادعي: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ط   .191
 هل.1429، صنعاء، مكتبة صنعاء األثرية، 2الوادعي: الصحيح المسند من أسبا  النزول، ط   .191
 هل.1431، صنعاء، دار اآلثار، 3لنبوة، ط الوادعي: الصحيح المسند من دالئل ا  .192
 هل.1429، صنعاء، مكتبة صنعاء األثرية، 0الوادعي: الطليعة في الرد على مالة الشيعة، ط   .193
 هل.1433، صنعاء، دار اآلثار، 4الوادعي: تحقيق اإللزامات والتتبع، ط   .194
 هل.1415الحرمين، ، القاهرة، دار 1الوادعي: تحقيق المستدرك على الصحيحين، ط   .190
 هل.1413، السعودية، دار الراية، 1الوادعي: تحقيق تفسير ابن كثير، ط   .196
 هل.1421، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: تراجم رجال الدارقطني في ُسننه، ط   .195
 هل.1422، صنعاء، دار اآلثار، 1الوادعي: ترجمة أبي عبد الرحمن، ط  .191
 هل.1419، القاهرة، دار الحرمين، 1المستدرك، ط الوادعي: رجال الحاكم في   .199
 هل.1434، مكتبة صنعاء األثرية، 3الوادعي: صعقة الزلزال، ط   .211
 هل.1419، القاهرة، دار الحرمين، 1الوادعي: مارة األشرطة، ط   .211
 هل.1432، صنعاء، دار اآلثار، 3الوادعي: مارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، ط   .212
 هل.1411، اليمن، دار الحديث بدماج، 1نشر الصحيفة، ط  الوادعي:  .213
 هل.1429، صنعاء، دار اآلثار، 2الوادعي: هذه دعوتنا، ط   .214
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 هل.1415، لبنان، دار الجيل، 2الوزير: العواصم من القواصم، ط   .210
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